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Escola de elite chegou
Não confundir escola da elite com escola
de elite. O Colégio Militar de Curitiba, unidade única, é uma escola de elite, conceito
que se traduz em qualidade e excelência.
Pontua no top 15 do Paraná nas avaliações Ideb e Enem. É a melhor rankeada do
estado entre as escolas públicas. Sonho
de consumo de famílias com crianças e
adolescentes.
O ranking do Enem de 2015, divulgado
ano passado, traz as 100 escolas de melhor
desempenho no Paraná. 96 são privadas,
três federais e apenas uma estadual. Qual
a única? Colégio Militar de Curitiba.
A pontuação média obtida, 626, fica
apenas 0,6 pontos menor que a primeira
colocada, uma escola privada da elite curitibana (Positivo).
A boa notícia é que Cascavel terá uma
unidade do Colégio Militar. E pra já. “Em
2018 iniciamos o processo seletivo para os
primeiros 120 alunos”, explica o coronel da
PM, Mauro Monteiro.
O anúncio oficial foi formalizado ontem
em Curitiba, na presença do governador

Colégio Militar em Cascavel

Beto Richa, cúpula da Polícia Militar e dos
deputados Ratinho Junior e Evandro
Roman.
Por sugestão deste último, o Colégio Militar de Cascavel vai ocupar área anexa ao
Centro Nacional de Atletismo, ao lado FAG,
e assim poderá utilizar a estrutura esportiva
em fase de conclusão.
O colégio militar segue os preceitos doutrinários da centenária Policia Militar do
Paraná. Ali não tem gazear aula, colar na
prova, bater boca com professor, celular.
Disciplina e hierarquia são valores inegociáveis na política pedagógica.
Não há espaço para doutrinação por
ideologias exóticas, grevismo inconse-

Editorial
Não é preciso militarizar a educação
para obter resultados como do
Colégio Militar de Curitiba. Para
usar um vocábulo semelhante, basta
reduzir a militância. Menos discurso
político e mais desempenho. Não
precisa marchar e bater continência
para tanto. Temos excelentes
professores na rede pública, libertos
da dominação ideológica. Basta que
eles mostrem a cara e apontem para
outro ponto da mapa mundi, que não
seja a Venezuela e a Coreia do Norte.
Sala de aula não tem que ser direita
nem esquerda, tem que por o
aluno no centro.

Agilidade, confiança
e o atendimento
que é daqui!
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Falou & disse
"Os filhos tornam-se para os pais,
segundo a educação que recebem,
uma recompensa ou um castigo"
(J. Petit Senn, poeta franco-suíço)

quente e cultura disseminadora do ódio de
classes. “A filosofia é voltada para valores
e princípios utilizados na corporação,
respeito, hierarquia, estabelecidos por um
regulamento disciplinar rígido”, enfatiza o
coronel Monteiro.
Não é a toa que o Colégio Militar de
Curitiba apresenta elevados índices de
aprovação nos vestibulares mais concorridos do país, especialmente em áreas como
Medicina, Engenharia e Direito.
A instituição também incentiva a carreira
militar. Muitos oficiais da PM chegaram ao
topo após passarem pelo Colégio Militar.
A propósito, pelo menos 50% das 1.500
vagas que o colégio ofertará em Cascavel
em seu auge, serão destinadas para filhos
de policiais militares. “Estamos trabalhando para licitar a construção da escola em
Cascavel e edificar as primeiras 15 salas
de aula”, informa Monteiro.
O Colégio Militar de Cascavel, replicando aqui o desempenho de Curitiba, será a
oportunidade de bater continência para a
educação.

Agenda positiva
Após longo, seco e tenebroso inverno, a
primavera e o mês de outubro trazem
inaugurações: dia 6, a nova agência do
Sicredi na rua Paraná. Dia 19, inauguração
do Irani do Parque Verde e no dia 20,
começa a operar – mediante aporte de R$
110 milhões - o maior frigorífico de
peixes do País, o da C.Vale em Palotina.

Prioridades
O Xerife pôs lupas na mídia do Iguaçu.
Marcio Pacheco constatou que os gastos
com propaganda do governo Richa em quatro anos, da ordem de R$ 529 milhões, poderiam edificar cinco trevos cataratas, obra
orçada em R$ 90 milhões. Em outra conta,
duplicaria a BR 277 entre Cascavel e Matelândia, com sobras e sem degrau tarifário.

Enveloparam a “Veja”
Frimesa “agride” o mercado
Não deve ser fácil enfrentar na
indústria da alimentação corporações como Sadia, Perdigão, JBS,
Aurora, Nestlé e outras gigantes
que disputam cada milímetro das
gôndolas.
A Frimesa, indústria inspirada
no cooperativismo, associada a
potências como C.Vale, Copacol
e Lar, decidiu mostrar os músculos no bilionário mercado interno
brasileiro.
Assinantes da maior revista
do País, e terceira do planeta, a
“Veja”, receberam seus exemplares no fim de semana envelopados
pela empresa de Medianeira.
A revista veio dentro de um envelope que simula uma geladeira
com o logo que estiliza um sorriso da Frimesa e um recado preso
por um ímã lembrando das compras do supermercado: leite, nata,
hambúrguer, bisteca, bacon, doce
de leite, tudo produzido pela medianeirense.
A Frimesa tem 412 produtos em

seu portfólio. Processa 655 mil litros de leite por dia, abate 6,5 mil
suínos a cada 24 horas, assina a
carteira de 6,5 mil trabalhadores.

onde está projetado o maior frigorífico de suínos da América Latina, patina há anos no licenciamento ambiental.

É uma das poucas grandes do
mundo da alimentação que passou ao largo do escândalo da
Operação Carne Fraca, embora
indiretamente afetada pela queda
momentânea no consumo.

Aqui, como se percebe, nunca
se sabe se é mais difícil enfrentar
os irmãos Batista da JBS e seus
poderosos gravadores, a gigante
BRF da dupla Sadia/Perdigão, ou
os burocratas que semeiam dificuldades para colher facilidades.

O desafio agora é superar a
reputação regional, e conquistar as gondolas de um mercado
interno de 207 milhões de bocas. “As ações de marketing estão voltadas para conquistas
de novos mercados, principalmente São Paulo”, revela Elis
D’Alessandro, responsável pelo
setor na Frimesa.
Crescer no mercado interno é
um imperativo para a empresa
que já vende seus produtos em
quinze países.
Para tanto é preciso ganhar escala na produção. O mega-investimento em Assis Chateaubriand,

Mídia
A RPC amplia a cobertura
em Cascavel. O telejornal do
meio-dia, que contava dois
blocos locais e dois de Curitiba, passou a ser integralmente
regional, desde ontem.
“O Paraná TV quer se aproximar ainda mais dos telespectadores e ter mais tempo
para mostrar as notícias da
região e de todo o estado”, explica nota enviada pela emissora.

Eleições 2018
O jornalista Caio Gottlieb replicou em seu blog nota publicada
pela “Veja”, dando conta de uma
aliança entre Requião, Gleisi e
Osmar Dias.
Foi postar a mensagem e o telefone tocar. Era Osmar, refutando
com veemência a informação da
revista.
Pré-candidato ao governo do
Estado, o irmão do Álvaro não é
Gleisi, nem Requião, nem Richa,
muito pelo contrário...

O número
114 quilômetros por hora, é a

velocidade que a Cettrans flagrou
um condutor na Avenida Tancredo Neves na última sexta-feira.
A velocidade limite da via é 60.
Multa de R$ 880, e CNH suspensa automaticamente.

The end
“Os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as
pessoas. Os livros só mudam as
pessoas”
(Mario Quintana, poeta)

