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Luiz Carlos Martins: “não seria o caso de fechar a
Assembleia?”
— 19 de agosto de 2016

Luiz Carlos Martins (Foto: Sandro Nascimento/Alep)

Luiz Carlos Martins (PSD) é um dos deputados da base aliada do governador Beto Richa que está
“engrossando” a relação dos deputados que se opõem à possibilidade de o Governo não honrar o compromisso
de aumento dos servidores, de 2015, “firmado em plenário, para encerrar a greve dos professores”.
Isto fica bem claro no noticiário distribuído dia 18 pela assessoria de Luiz Carlos, que crava:
“Pelo acordo, os servidores têm direito a reposição da inflação e mais 1% de ganho real”.
Para Luiz Carlos, o “compromisso tem que ser cumprido. O governo firmou este compromisso com o
funcionalismo e isso não é brincadeira. Esse acordo foi celebrado na Assembleia e eu participei disso. Não é
possível agora dizer que não será cumprido.”
De acordo com os cálculos do governo, o reajuste significaria mais R$ 2,1 bilhões de despesas em 2017 e não
haveria dinheiro para isso. “Não aceito este argumento de falta de recurso. O compromisso foi firmado, nós,
deputados, assinamos, e agora temos que ter palavra”, completou o deputado do PSD.
AJUSTE FISCAL
Martins também demonstrou preocupação com algumas propostas apresentadas no novo pacote de ajuste
fiscal que deve ser votado em plenário nas próximas semanas. O deputado questiona a proposta de venda de
ações da Copel e da Sanepar. O governo do Paraná pretende arrecadar até R$ 2 bilhões com a transação se a
Assembleia Legislativa aprovar este novo pacote. Pelo projeto, o governo poderá vender ações com direito a
voto de todas as empresas estatais, desde que o controle acionário seja mantido.
Para Martins, esse ponto “está bastante nebuloso e é preciso deixar tudo às claras”. E mais: “Há muitas
dúvidas. Isso é um cheque em branco para a venda das ações da Copel e da Sanepar? Seria uma privatização
em pedaços? E vou além, questionando se não seria o caso então de fechar a Assembleia. Nós, deputados,
ficaríamos sem função caso o plenário eleito não possa mais votar os projetos de acordo com o interesse do
povo. Isso tudo precisa ser esclarecido”.
O deputado e radialista Luiz Carlos Martins ressalta, porém, pontos positivos do novo pacote como o que
dispensa do pagamento dos créditos tributários do IPVA gerados até o dia 31 de dezembro de 2011, ajuizados
ou não. “Não vale a pena ficar cobrando isso. O custo é muito alto”.
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“Outra proposta interessante – diz ainda o noticiário do gabinete de Luiz Carlos – é que amplia de R$ 15 mil
para R$ 35 mil o limite mínimo para ajuizamento de ações para cobrança da dívida ativa. A medida permite
que procuradores se dediquem a causas mais relevantes e isso é importante”, diz.

SAINDO DO SÉRIO
Luiz Carlos Martins saiu mesmo do sério. Rompeu com seu estilo ameno de fazer política, de “eterno”
conciliador.
“Libertou-se”, segundo analistas, “do seu tom anódino, meio opaco, um tanto escondido de fazer política”.
Eu, que o acompanho há muitos anos, nisso acredito: Luiz, pode até estar mudando de estilo. Mas se mantém
fiel ao conteúdo de sua carreira de comunicador das multidões; de homem que fala e transpira a linguagem do
cidadão anônimo, da gente das periferias e do interior longínquo; é o radialista deputado que recolhe
diariamente também centenas de manifestações de funcionários públicos anônimos, gente que vive batalhas
enormes para garantir a subsistência familiar. E o parlamentar comunicador tem compromisso irrecusável
com essa multidão de servidores.
Não vejo sinais de ruptura de Luiz Carlos com o Governo Beto Richa. Na sua fala de agora, acho mesmo que
ele está exercitando a dúvida metódica: clama para que Beto mantenha-se fiel à própria palavra dada,
enquanto expõe suas dúvidas.
O pesado mesmo da declaração enviada pela assessoria de Luiz Carlos Martins está no grito de guerra que ele
dá, quando indaga se não seria melhor fechar a Assembleia Legislativa, diante da eventual possibilidade de os
deputados “não poderem mais votar matérias de interesse do povo?”

ANA AMÉLIA NA VICE
Ana Amélia Cunha Pereira Filizola, vice-presidente da Gazeta do Povo, foi eleita para uma das vice-Presidências da Associação
Nacional de Jornal, eleita no dia 18.

JOSÉ AUGUSTO IWERSEN
Morreu em Curitiba, dia 18, José Augusto Iwersen, 70, um dos nomes mais
importantes nos anos 1960/70 da atividade cinematográfica de Curitiba.
Ele esteve à frente de iniciativas cinéfilas históricas, como o Cine Clube Riviera, que
funcionava no auditório do antigo Colégio Santa Maria, Centro de Curitiba. Exerceu
também – embora episodicamente – a crítica de cinema, tendo igualmente assinado
documentários em 16 e 35 mm, em preto e branco.

José Augusto Iwersen

CÂNCER, GENÉTICA E ESPIRITUALIDADE
Podem anotar, o tema é fascinante, desafiador, instigante: “Câncer, Genética e Espiritualidade”. Ele será o
tema da mesa redonda que três autoridades nos respectivos assuntos vão falar, dia 3 de setembro, às 10 horas,
no auditório da Escola Catarina Labouré (Rua Jacarezinho, 1000).
A promoção é do Instituto Ciência e Fé de Curitiba, que colocará à disposição da plateia – que deverá ser
enorme – as opiniões do oncologista Raul Anselmi, conhecido por enfrentar cirurgicamente os cânceres mais
devastadores, em Curitiba; a bioquímica e Mestra em Bioética Eliane Adami, que estuda os efeitos da oração
para a cura do câncer e outras doenças; e o geneticista clínico José Cláudio Casali.
Para participar, inscrições pelo fone 32 43 25 30. Os participantes deverão levar um quilo de alimento, leite,
azeite e/ou achocolatados, para obras sociais da entidade promotora.

UFPR PRESTA HOMENAGEM A FILÓSOFO E HISTORIADOR ALEMÃO
Como antecipei há três meses, o filósofo,
historiador e professor alemão Jörn Rüsen, 78
anos, receberá nesta segunda-feira (22), das
mãos do reitor Zaki Akel Sobrinho, o título de
Doutor Honoris Causa da Universidade Federal
do Paraná (UFPR). Vai ser às 10 horas, na Sala
Homero de Barros, no Edifício Dom Pedro I. A
saudação ao homenageado será feita pela
professora e pesquisadora Maria Auxiliadora
Schmidt, do Setor de Educação, responsável pelo
vínculo entre a UFPR e o filósofo.
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Conhecido no Brasil pela sua preocupação com a
didática da História e com a História como
ciência, Rüsen é uma das mais importantes
referências para os estudiosos brasileiros que se
interessam pela aprendizagem histórica e por
teoria da historiografia e do ensino. No Paraná,
especialmente, ele se sente em casa graças ao
trabalho promovido pelo Laboratório de Pesquisa
em Educação Histórica (Lapeduh), da UFPR.
Jörn Rüsen esteve várias vezes em Curitiba para
conferências, cursos e lançamento de livros. Tem
diversas obras publicadas pela Editora da UFPR,
pela editora da Universidade de Brasília (UnB),
pela Vozes e pela paranaense WA Editores.
Jörn Rüsen e Maria Auxiliadora Schmidt
Destacam-se entre os seus mais de 20 livros a
trilogia “História Viva”, “Humanismo e a didática
da História”, “Teoria da História”, “Cultura faz sentido” e “Aprendizagem Histórica – fundamentos e paradigmas”.
FILÓSOFO ALEMÃO
O novo Doutor Honoris Causa da UFPR foi professor nas universidades de Bochum e Bielefeld, na Alemanha, além de diretor do
Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Bielefeld e do Instituto de Altos Estudos em Humanidades de Essen.
Atuou como professor visitante em universidades da Índia, África do Sul e Taiwan. É Doutor Honoris Causa pelas universidades de
Lud (Suécia) e de Brasília (Brasil). Ele tem livros, artigos científicos e ensaios publicados em mais de vinte idiomas.
Detalhe: este é o primeiro título desta natureza proposto pelo Setor de Educação da UFPR, nos seus 43 anos de existência.

‘DOCUMENTO RESERVADO’ REVIVIDO EXPLICA A “REPÚBLICA DE
CURITIBA”

Pedro Paulo Perroni, jornalista Pedro Ribeiro e Érico Morbis
Há semanas noticiei que o empresário Érico Morbis e o jornalista Marcos Batista, diretores da Rádio Barigui – em franco
crescimento – estariam arrendando a revista Relatório Reservado, propriedade de Pedro Ribeiro.
Na sexta, 18, recebi o primeiro exemplar, edição de agosto, da denominada “segunda época” dessa publicação que se coloca, ao
lado da revista Ideias, de Fábio Campana, como as duas de maior importância no mundo editorial de Curitiba.
EXPEDIENTE
A responsabilidade pela publicação é da Doliva Publicidade Ltda., que substitui, assim, de forma incomum no expediente, a figura
do diretor-responsável e/ou diretor de Redação, profissionais que identificam publicações do gênero. Esse é detalhe que, acredito,
a revista terá de resolver.
O importante é assinalar que ela surge com o compromisso “de oferecer conteúdo de qualidade”, conforme o editorial definidor da
nova linha de ação da revista.
Marcos Batista Filho assina uma matéria oportuna, para entender como as consultorias atravessam a “sarça ardente” da crise.
O ministro Ricardo Barros, em ampla entrevista, garante que não há mais corte de verbas para a Saúde. No momento, diz, trata de
cuidar do remanejamento orçamentário.
MATÉRIA DE CAPA
A boa surpresa é a matéria de capa – “Curitiba: uma república com a alma do Brasil” -, com 13 páginas. Escrita pelo jornalista
Pedro Paulo Perroni, é exemplar exercício de jornalismo. Chega às minúcias no exemplificar digitais desta “República de Curitiba”,
nominando situações, personagens, ações judiciais que na “república” foram sendo gerados a partir de Sergio Moro, o juiz federal e
os procuradores do MPF.
Não conhecia o trabalho de Perroni. Mas a maneira com que fomos apresentados – pela leitura que faço desse raro trabalho
jornalístico – não me deixa dúvida: o jornalista restaura minha confiança na mídia impressa e fortalece ainda mais minhas certezas
de que o bom jornalismo, investigativo, interpretativo, com profundidade, é o melhor remédio contra o achismo e a superficialidade
das chamadas redes sociais. E nisso estou cento por cento com Humberto Ecco, assim como está a publicação agora revivida.
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O oncologista Raul Anselmi Junior e sua esposa, também oncologista, Karina, quando ele recebia o diploma de “Personagem do
Bem”, outorgado pela Casa dos Pobres São João Batista, instituição que comemorava, na ocasião, 62 anos de ação social.
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ARQUITETURA

Climatização no banheiro é solução para
o inverno
Sair do banho quente, nesta época de inverno, e não
passar frio é quase uma missão impossível! Nada como ter
um banheiro quentinho para amenizar a dificuldade de
realizar esse ritual diário. E, graças ao sistema de pisos
aquecidos, isso é possível. A instalação dos cabos
elétricos é feita sob o revestimento dos ambientes,
inclusive…

EFTM Arquitetura projeta home
office para pai pescador
O dia dos pais está chegando e a EFTM
Arquitetura apresenta um projeto especial para os papais
que gostam de pescaria. As arquitetas Erika Fukunishi e
Thalita Miyawaki planejaram um espaço de home office
para casal em Curitiba (PR), com a bancada de trabalho
compartilhada para que os dois possam trabalham na
companhia um do…

Versatilidade e beleza nos novos
lançamentos da Habitable
Com metragens cada vez menores nos
imóveis, soluções que buscam tirar melhor proveito dos
espaços existentes são essenciais. Pensando nisso, a
Habitable lança, nesse mês de agosto, uma nova coleção
de produtos com dupla ou até mesmo tripla funcionalidade.
Versátil, a coleção é composta por quatro peças, sendo
três banquinhos e uma cadeira. Dois banquinhos,…
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