Cascavel, sexta-feira, 04 de agosto de 2017 - Ano XXI - Nº 2091 - Clipping News Agência de Notícias - (45) 3037-5020 - Editor: Jairo Eduardo

Fugitivos do caos
Refugiado do bolivarianismo tenta recomeçar a vida em Cascavel

Que conjunto de fatores pode levar uma
pessoa a abandonar seu próprio país, percorrer mais de 6 mil quilômetros, deixar parte
dos filhos no caminho e tentar recomeçar a
vida em Cascavel, lugar de um povo muito
diferente do seu, começando pelo idioma
totalmente estranho?
O venezuelano Rafael Mendonza, 44
anos, o fez. Ele trabalhava “de domingo a
domingo” como cabeleireiro em La Vitória,
50 minutos ao norte da conflagrada Caracas.
“Eu batalhava muito e não ganhava mal.
Mas de 18 meses para cá, já não fazia mais
para sustentar a família”, relata.
São quatro filhos: três meninos e uma
menina, entre 6 e 21 anos de idade. Os caçulas estão com ele e a esposa em Cascavel.
Os dois mais velhos “ficaram no caminho”.
Estão em Manaus de favor há uma semana,
aguardando o pai reunir o dinheiro para as
passagens.
Rafa, como é mais conhecido, encontrou
no Brasil a mão amiga do cabeleireiro Josué,
que lhe deu emprego e oportunidade. “Aqui é
muito diferente, tem muita comida, remédio

Aílton Santos

Rafael no salão:
Cascavel é o paraíso

na farmácia e pode-se comprar parcelado.
Estou no paraíso em Cascavel”, afirma o refugiado da ditadura bolivariana de Maduro.
O venezuelano, como de resto o planeta
inteiro, não consegue entender a miséria e
a violência em seu país. A Venezuela tem as
maiores reservas comprovadas de petróleo
do mundo, superando países árabes como
a Arábia Saudita. “Mas não temos nada. O
país está quebrado. Não tem alimento na
prateleira, não tem antibiótico. Comida
só no mercado negro, vendida em dólar”,
relata, entre uma tesourada e outra.

Sangue frio

Editorial
O preço da liberdade é a eterna
vigilância, disse o irlandês John
Curran, dois séculos atrás. A
Venezuela vive a longa e escura noite
da desesperança. Caracas é hoje a
cidade mais violenta do planeta. A
maldição do petróleo se abateu sobre
seu povo, disfarçada de ideologia
exótica. O povo venezuelano não
atentou para a frase do irlandês. Que
nós, brasileiros, repudiemos
nas urnas de 2018 os maduros
salvadores da pátria. Sejam
eles da esquerda maluca, sejam
eles da direita xucra.

Rafa é bom profissional. Estranha apenas
a ditadura do corte único. “No meu país são
pelo menos 11 cortes masculinos diferentes,
aqui não se usa mais do que três”. Muito
diferentes também, ele considera algumas
palavras da língua portuguesa, embora - demonstrando cultura acima da média - aponte
a origem latina como fator de aproximação
dos idiomas.
Inacreditável - Informado que muitos
brasileiros – cascavelenses da universidade
inclusive – simpatizam com o bolivarianismo, Rafa mostrou-se incrédulo. Não
acreditou na informação. Provocado outra
vez, disse: “inacreditável que alguém possa
defender o regime, mesmo olhando todos
os dias pela TV o que estão fazendo com
nosso povo”.
Em tempo: Rafa é um sujeito educado,
gentil, culto. Marejou os olhos ao lembrar
dos filhos aguardando o socorro do pai em
Manaus. “Não tenho como pagar isso agora. Faz 7 meses que não os vejo. Se alguém
puder ajudar a reunir minha família novamente, imploro que ajude...”

Nenhuma concessão ao nepotismo. O prefeito de Cascavel decidiu enfrentar até eventuais resistências sob seu próprio teto para
“bancar” a decisão. Os “Paranhos da Silva”
e agregados não receberam cargos. Nem
mesmo a mulher do alcaide, Fabíola. Tratase da primeira administração da cidade sem
laços consanguíneos no primeiro escalão.

Falou & disse
"Apoio e solidariedade ao governo do
Partido Socialista Unido da Venezuela,
seus aliados e ao presidente Maduro
frente à violenta ofensiva da direita".
(Gleisi Hoffmann,
presidente do PT, na Nicarágua, no último dia 16)

Pensata

“Das 27 unidades federativas, 16
comprometem maior fatia do orçamento
com servidores inativos do que com a
educação. Os campeões são RS, RJ, AL,
MG e RN, onde os aposentados ficam com
mais que o dobro do que é destinado aos
estudantes. Isso significa que nós estamos
investindo no passado, não no futuro”
(Hélio Schwartsman,
filósofo, na “Folha de São Paulo)

Aline limpa
Ex-andarilha está vivendo em Céu Azul
Hoje, sexta-feira, 4 de agosto de
2017, faz dois anos, sete meses e
quatro dias que a ex-andarilha Aline Lima está “limpa”. No jargão
do mundo da dependência química,
a palavra “limpo” traduz a atitude
de quem não usa mais a droga.
Aline, quando emergida no submundo do entorpecente, mostrou
para toda Cascavel como o crack
pode transformar uma pessoa em
um “zumbi”. Ela fazia longas caminhadas em poucos panos dizendo
frases desconexas.
Era um outdoor ambulante do
crack. Mas saiu. “Só por hoje, ela
está limpa”, ressalva Eugênio
Rossetti Filho, o Geninho, uma
espécie de padrinho da reabilitação
da jovem. Aline está morando em
Céu Azul, onde cuida da irmã portadora de HIV.
Geninho tentou obter um benefício previdenciário para a “afilhada”,
alegando que a adicção é uma doença incurável. O pedido foi recusado.
Aline está firme. E também se recusa voltar ao mundo das palavras
desconexas. “Só por hoje”.

O seu cartão de benefícios.
benefí
fíícios
i

Aline com o “padrinho”:
31 meses limpa

Você pode...
...contribuir para unir novamente a família do venezuelano
Rafael Mendoza. Corte o cabelo com ele no Salão do Josué - nem que seja a primeira
e única vez - e poste sua atitude
solidária na rede social, estimulando outras pessoas a agirem
assim. Ajude a buscar os meninos do refugiado em Manaus.
Agendamento: 3224-1383.

45 3038-2255
nutricard.com.br

Pitocas

O gerente da secretaria de Cultura
foi flagrado usando veículo da Prefeitura para transportar materiais
de construção até sua residência.
Paranhos o demitiu no mesmo
dia. O salário do rapaz era de mais
de R$ 6 mil.

Leia Mais
Está disponível no Portal Pitoco
a reportagem histórica do jornalista Heinz Schmidt, relatando
a trajetória do latifundiário alemão que virou pequeno agricultor em Rondon após expropriado
pelo stalinismo nos anos 50. Leia
a íntegra em www.pitoco.com.
br

A página na rede social Amigos
de Cascavel bateu seu próprio record no pós votação do fica Temer.
Foram mais de 10 mil compartilhamentos do post que traz as fotos da
“bancada temerista” da cidade.

O número

A Cettrans começa a testar, na
próxima terça-feira, o estacionamento regulamentado pelo aplicativo do celular.

o Neymar vai ganhar para jogar bola no Paris. Havia fila para
comprar a camiseta dele por R$
500, hoje, na França.

O dinheiro roubado da educação
no Paraná virou apartamentos em
Camboriu, carros de luxo, viagens
ao exterior e artigos de grife. É a
conclusão do Ministério Público
após seguir o dinheiro da Operação
Quadro Negro.
O lenço vermelho do ex-vereador
Atair Gomes da Silva foi para a
gaveta. Ele agora é ex-presidente do
PDT. “Cargos partidários não podem ser vitalícios”, disse.

R$ 12 mil por hora, ou R$
1,1 milhão por jogo, é quanto

Ele falou

“O ministro das Contas Públicas está encantado com o
imposto de renda extra que
Neymar pagará na França”
(Gerald Darmanin,
titular da Fazenda do governo
francês. O salário do jogador irá
injetar R$ 138 milhões por ano
na previdência social francesa)

