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Causa de uma vida
Entidade nascida de uma tragédia põe letras no Código de Aeronáutica
A causa que o médico Augusto Fonseca
da Costa chamou para si, após trágico acidente aéreo que vitimou o filho de 19 anos,
sempre flertou com o impossível, quase uma
utopia.
Afinal, os apontamentos que ele deseja ver
no novo Código Brasileiro de Aeronáutica,
em trâmite no Senado Federal, podem conflitar com interesses poderosos, que vão de
fabricantes de aeronaves até as bilionárias
companhias aéreas.
Augusto decolou, mesmo com o tempo
fechado. Sabendo da dimensão jumbo dos
adversários potenciais, ele montou a Associação Brasileira das Vítimas da Aviação
Geral e Experimental – Abravagex.
Constituiu afiado grupo de advogados em
Cascavel e completou o time com estrelas do
direito, entre elas a criminalista Janaína
Paschoal – aquela do impeachment da Dilma, Claudio Donadone e René Dotti.
O propósito, ideia fixa do doutor, é uma:
adequar a legislação – permissiva, no entendimento dele – a favor da segurança dos
usuários e do desenvolvimento da indústria
aeronáutica.
Após estudar em profundidade o código,

Pedro Chaves, Tania e Augusto Fonseca:
investigar tudo

assessorado também por pilotos paulistas
que atuam no direito, chegou o momento
de parlar. Augusto convenceu os senadores
Acir Gurgacz e José Maranhão, relator
da comissão que revisa o Código Aeronáutico, da premência das medidas de segurança.
Assim, o relatório final de Maranhão contempla dois parágrafos sugeridos pela Abravagex: a criação de categoria de certificação
menos onerosas para a indústria aeronáutica
esportiva é uma. A outra determina que o
caráter não oneroso das certificações de
aeronaves experimentais se dará sem o sa-

Editorial
A imersão do doutor Augusto no
Senado, onde ele praticamente
“acampou” em nome da causa
de uma vida, obteve outro
resultado palpável: a emenda
do senador Pedro Chaves,
que obriga a Cenipa, órgão
militar ligado a Força Aérea
Brasileira, a investigar todos os
acidentes aéreos, incluindo aqui
as aeronaves esportivas, ação
que hoje é solenemente ignorada.
Pilotos, comissários, passageiros
e mesmo aqueles que estão no
chão, agradecem...

Agilidade, confiança
e o atendimento
que é daqui!
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Falou & disse
“O sistema que trouxe o aluno até a
faculdade o enganou. Basta ele ver a nota
no Enem para perceber que foi enganado”
(Wilson de Matos Silva,
reitor da UniCesumar, nas páginas amarelas do
Pitoco revista, que circula na próxima sexta-feira)

crifício da segurança de voo, equiparando-as
com as vigentes nos aviões de pequeno porte.
Para o médico, a equação até então
vigente, interessa apenas a um cartel de
fabricantes, aéreas e seguradoras. A lógica
torta pós-acidente não era responsabilizar
eventuais culpados, e sim prevenir futuros
acidentes. “A melhor forma de evitar novos
acidentes é responsabilizar com o rigor da
lei os culpados”, argumenta o presidente da
Abravagex.
O rigor preconizado pelo doutor irá inviabilizar a aviação experimental? “Pelo contrário. Não somos contra a aviação. Fazemos
parte dela. A confiabilidade no setor será
conquistado com normas rígidas de segurança, e não pela isenção de normativas”.
O voo do comandante Augusto ainda será
longo, permeado de conexões e sujeito a
turbulências, pois o texto do relator não foi
apreciado ainda pelo colegiado de 11 senadores da comissão.
Mas uma vitória a Abravagex já obteve:
retirou do relatório 17 emendas que esvaziavam a Anac e traziam o poder regulador do
setor para os próprios regulados. Apertem
os cintos, senhores...

Caldeirão aqui
Ao pagar R$ 32,90 por um chesse burger
angus premium, com bacon grelhado, no
Madero do JL Shopping, em Cascavel, você
estará remetendo R$ 1,64 para o marido
da Angélica. Luciano Huck é o novo
sócio da rede gastronômica paranaense. O
incrível Huck adquiriu 5% das cotas dos
103 restaurantes da rede.

Pensata
“A corrupção começa a acabar quando
um pai ou a mãe tirar da cama o filho
preguiçoso para ir à escola e mandá-lo
para fazer prova, em vez de deixar
o filhinho dormindo e pedir atestado médico para justificar a falta”
(Torquato Jardim,
ministro da Justiça, na ‘Folha de S.Paulo’)

Segura aí...
Damasceno Junior, dono de
1.330 votos em 2016, vereador da
“bancada da renovação” da Câmara de Cascavel, teve um áudio
interceptado.
Na gravação, ele oferece um
cargo na Prefeitura de Cascavel para o ex-jogador de futebol
Odair. Conhecido por Daia, o ex-boleiro hoje atua como segurança. O teor do áudio:
“Viu Daia, tem outro cargo de
R$ 3.070 na Secretaria de Esportes ... Assim, eu te nomeio lá, entendeu, mas se no final de semana você puder me acompanhar
em minhas visitas, fechou. Não
sei se você trabalha armado...”
Damasceno é também o vereador que indicou a funcionária fantasma relatada na edição da última sexta-feira aqui. É detentor da
“síndrome de mandato único”, se
chegar a concluí-lo.
Valdomiro Cantini, da CBN,
que divulgou o áudio, afirma que

Agenda
confirmou a autenticidade da gravação.
Em tempo: O vereador precisa fazer um curso em Brasília. Lá,
o prazo de validade de um celular
é de seis meses a um ano. Em seguida o aparelho é triturado, esmagando os áudios inconvenientes com ele.

Mídia
Diante da milionária disputa de shows entre as rádios
Capital e Tarobá, o Pitoco
anuncia seu cast para celebrar os 21 anos, com entrada
franca: Cebolinha, Neri
Batista, Teixeirinha e Menin & Gaspar.
Após o episódio que seria
censurado pela turma que
fechou a exposição em Porto
Alegre, o jornalista Luizinho Nardelli está de volta à
telinha. Ele reestreou ontem,
na CATVE.

Arthur da Igreja é um dos
palestrantes do Café Tecnológico, promovido pela Fundetec no
próximo dia 27. Ele versará sobre
inovação exponencial e economia
compartilhada.
O homem que colocou o Brasil
no mapa mundial da fabricação
de aviões estará em Cascavel na
próxima segunda-feira. Ozires
Silva vem ao Teatro a convite do
Conselho de Desenvolvimento
Econômico Sustentável.
Mais de 70 mil educadores vão
as urnas, hoje, para renovar a diretoria da App-Sindicato. Tem até
chapa de oposição, mas será uma
surpresa imensa a entidade sair
do controle do petismo cutista lulista.
A frente do workshop “Eu, Palestrante de Sucesso”, o professor Itamar dá aula sobre o tema
no próximo dia 27.
O evento é voltado para futuros palestrantes. Informe-se no
99142. 15 36

Mauro e Kim
Quem imagina um distanciamento da cúpula da igreja Católica
da severa crise política brasileira,
é por que não conhece o arcebispo
de Cascavel, Dom Mauro.
Ele não usa WhatsApp nas
mensagens aos deputados da área
de abrangência de seu rebanho, e
sim, a exemplo daquele sujeito da
Coreia do Norte, envia torpedos,
como são conhecidos os medievais SMS.
As mensagens preferidas do líder religioso são na linha “Fora
Temer”. Deputados torpedeados
com frequência pelo arcebispo
garantem que ele digita tudo com
a mão esquerda.

The end
“A inocência começa quando o
cara confia no preservativo Jontex, cuja fabricante é a Johnson
& Johnson, maior fabricante de
fraldas infantis do planeta”.
(autor desconhecido)

Aquele abraço
Para os assinantes Rodolfo
Fell, Marcelo Navarro, Marcelo Beux, Dimitri Luiz Rubel,
Marinês Fracaro, José Antonio
Ferreira, Ceres Helena Pereira
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