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• EDITORIAL •

Araucária 
merece!

A 
campanha do Araucária 
Esporte Clube na tercei-
ra divisão do Campeo-

nato Paranaense vem impres-
sionando a todos aqueles que 
gostam de futebol, seja aqui 
mesmo em nosso município ou 
em outras cidades do Estado.

Esse entusiasmo com o Ca-
cique se dá principalmente por-
que estamos falando de uma 
equipe formada há poucos me-
ses e que está disputando seu 
primeiro campeonato profi ssio-
nal. Logo, não é natural que um 
time vá tão bem assim em tão 
pouco tempo de existência.

A pouca rodagem do Arau-
cária, porém, parece ser com-
pensada com a alta rodagem 
de seus atletas. A diretoria 
do Cacique conseguiu sedu-
zir jogadores com passagens 
por grandes times do futebol 
brasileiro, alguns até com ex-
periência internacional, e, prin-
cipalmente, fez com que um 
técnico extremamente expe-

riente acreditasse no projeto. 
Ary Marques tem passagens vi-
toriosas por diversos times pro-
fi ssionais do Brasil e conseguiu 
montar uma equipe concisa e 
que fala a mesma língua. Isso 
é vital para a formação de uma 
equipe vencedora.

Interessante também é 
notar como, aos poucos, o 
entusiasmo da diretoria e dos 
atletas do Araucária EC vem 
contagiando a todos os mora-
dores da cidade que gostam de 
futebol. A torcida do Cacique 
nos jogos do time só aumen-
ta e isso é bom para a cidade. 
Afi nal, o futebol é uma paixão 
nacional e projetos nesse seg-
mento, quando bem estrutura-
dos, criam um ciclo virtuoso em 
seu entorno, seja gerando ne-
gócios, criando empregos, sen-
do opção de entretenimento e 
inspirando crianças e jovens a 
prática esportiva.

Araucária, com seu alto 
grau de industrialização e 

pujança econômica, já tinha 
condições de ter um time pro-
fi ssional há vários anos, talvez 
décadas, mas nos faltou essa vi-
são e os projetos que nasceram 
nesse sentido sempre foram 
limitados ou utilizados apenas 
como pano de fundo para ou-
tros interesses. Uma pena! Mas 
isso não vem ao caso agora! O 
que vem ao caso é que Araucá-
ria agora tem time profi ssional e 
jogo decisivo no domingo! Va-
mos torcer! Vai Cacique!

Passamos por mais um 28 de outubro. A 
data homenageia os servidores públicos, tra-
balhadores que, mesmo enfrentando péssi-
mas condições de trabalho e baixos salários, 
dão o seu melhor diariamente para garantir à 
população acesso à saúde, educação, assistên-
cia social e outros serviços públicos essenciais.

Vivemos um período de corte de inves-
timentos que prejudicam diretamente a 
qualidade dos serviços públicos. Por causa 
da falta de contratação, servidores precisam 
dar conta do trabalho que antes era realizado 
por dois ou três. Além disso, em muitas uni-
dades faltam equipamentos e materiais ne-
cessários para o atendimento à população.

Hissam em Araucária, Ratinho Jr no go-
verno do Paraná e Bolsonaro na presidência 
atacam e tentam criminalizar os servidores, 
tratando-os como “privilegiados”. O objetivo 
por trás dessas iniciativas é claro: atacam os 

servidores porque querem privatizar os ser-
viços públicos e transformar em mercadoria 
saúde, educação, assistência social, cultura 
e segurança que hoje são entendidas como 
direito da população e dever do Estado. 

Quando os servidores se mobilizam por 
contratação e melhores condições de traba-
lho não estão defendendo apenas os seus 
próprios interesses: estão lutando pelo direi-
to de toda a população ter acesso a serviços 
públicos de qualidade. É por isso que nesse 
mês de outubro, o SIFAR quer fazer um cha-
mado à população. Não permita que aca-
bem com os seus direitos! Some-se à luta 
contra o desmonte dos serviços públicos!

Nossa festa em homenagem ao Dia 
do Servidor será realizada no dia 9 de 
novembro. Sindicalizados podem retirar 
seu convite até o dia 5/11. Não perca!

OUTUBRO É MÊS DE  FORTALECER A LUTA  
EM DEFESA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

Local: Elegância Espaço de Eventos  
(R: Aleixo Czelusniak - Campo Redondo - Araucária)

30 anos de luta organizada: 
Firmes na luta e juntos na festa

09 de novembro
a partir das 18h30 jantar às 20h30

herois:Somos
REALIZAÇÃO:

Valores para convidados: R$ 50 adulto  |  R$ 30 crianças de 6 a 12 anos  |  R$ 15 crianças de 2 a 5 anos

 ●                    ●SIFAR

Há duas semanas, ocupei 
este espaço para tratar da reu-
nião da Comissão de Cultura, 
da Assembleia Legislativa, 
que aconteceu em Maringá 
no último dia 21 pela manhã. 
Volto hoje ao tema para trazer 
algumas informações sobre 
o que lá foi discutido. Em pri-
meiro lugar, quero agradecer 
as presenças das autoridades 
estaduais e municipais que 
participaram do evento.

A princípio, posso dizer 
que o governo avança em 
seus planos de descentrali-
zação dos recursos, ações e 
atividades ofi ciais voltadas 
para a produção artística e 
cultural no Paraná, buscando 
melhorar a sua distribuição 
entre as cidades do interior e 
a Capital. O objetivo é rever-
ter a concentração histórica 
em Curitiba da movimentação 
econômica provocada pelas 
ações ofi ciais do governo.

O evento contou com uma 
palestra da assessora técni-
ca Elietti de Souza Vilela, da 
Superintendência Estadual de 
Cultura, que esclareceu sobre 
os projetos e planos do gover-
no. O edital do Programa de 
Fomento e Incentivo à Cultura 
(PROFICE), que prevê fi nan-
ciar R$ 33 milhões no biênio 
2020-2021, pretende destinar 
metade dos recursos para ci-
dades do interior do estado, 
conforme novos critérios ado-
tados.

Mas, para que isso fun-
cione a contento, serão ofer-
tados cursos de capacitação 
para 1.000 produtores cultu-
rais do interior para a elabora-
ção de projetos ao PROFICE, 
dentro das normas técnicas e 
conteúdos exigidos pelo edi-
tal. Também será criado um 
tutorial para contabilistas e 

Mais cultura para 
RMC e interior

contadores realizarem a cor-
reta previsão de custos, exe-
cução dos recursos e presta-
ção de contas.

Até o ano que vem, será 
lançado um edital para fi nan-
ciar projetos de bandas e 
fanfarras, benefi ciando diver-
sos grupos do interior, onde 
essa manifestação é comum 
e de grande expressividade. 
Também está em elaboração 
o programa “Trilhando o Pa-
raná” que promoverá espe-
táculos, apresentações e ex-
posições itinerantes voltadas 
para jovens e adolescentes 
do estado.

Dois lançamentos deve-
rão chamar a atenção de pro-
dutores e consumidores de 
arte e cultura: o aplicativo com 
a Agenda Cultural de todo o 
Paraná, para divulgação de 
atrações artísticas; e o edital 
de fomento à Economia Criati-
va, que envolve atividades em 
que o talento individual ou em 
grupo gera produtos e servi-
ços, como artesanato, gas-
tronomia, tecnologia, moda, 
arquitetura, entre outros.

Os secretários municipais 
de Cultura de Maringá, Miguel 
Fernando Peres, e de Qui-
tandinha, Fernando Cordeiro, 
falaram sobre a realidade da 
produção cultural nos municí-
pios do interior. Participaram 
ainda gestores municipais 
de Cultura de Londrina, Pon-
ta Grossa, Colombo, Pinhais, 
Paranaguá, Guaratuba, Almi-
rante Tamandaré e São José 
dos Pinhais. Os deputados 
Evandro Araújo, Do Carmo e 
Arilson Chiorato se fi zeram 
presentes através de seus 
representantes, além do vere-
ador Sidnei Telles, que repre-
sentou a Câmara Municipal de 
Maringá.

DELEGADO RUBENS 
RECALCATTI
Deputado Estadual
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