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• EDITORIAL •

Todos contra o sarampo

A 
confirmação feita pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde de que no último 

dia 19 de setembro foi atendido 
na Unidade de Pronto Atendi-
mento do Planalto (UPA) um pa-
ciente positivado para sarampo 
deve servir de alerta para que 
toda a população verifique se 
efetivamente está com a vacina 
que previne a doença em dia.

Embora o caso diagnosti-
cado não seja de um morador 
de Araucária e sim da Caximba, 
bairro curitibano que faz divisa 
com nossa cidade, é essencial 
dar a devida atenção para o 
único meio 100% seguro de pre-
venção da doença: a vacina.

Essa prevenção é ainda 
mais necessária quando se leva 
em conta o aumento do fluxo 
migratório de pessoas que che-
gam ao Brasil vindas de países 
onde a vacina contra o sarampo 
não é disponibilizada, como no 
caso da Venezuela. Neste pon-
to, aliás, é preciso pontuar para 
outro aspecto desses surtos da 
doença: o preconceito. Os mais 
ignorantes podem considerar 
então que a culpa pelo retorno 
do sarampo é de nossos vizi-

nhos, mas esquecem de refletir 
que se tivessem se vacinado 
pouco importaria, em termos  
de saúde pública, se nossos 
colegas de América portassem 
ou não a doença. A pergunta 
resultante dessa análise passa 
a ser: a culpa pela doença é 
da população que tem acesso 
ao meio de preveni-la e não a 
utiliza ou de quem, subjugado 
por um governo ditatorial que 
levou o país ao colapso, não 
oferece a vacina? A resposta 
parece óbvia.

Mas deixemos a questão da 
culpa de lado e nos concentre-
mos em vasculhar nossas pasti-
nhas de documento em busca 
da carteira de vacina perdida. 

Uma vez achada, a orientação 
dos profissionais de Saúde é 
para que ela seja levada até 
uma unidade básica para ve-
rificar se é necessário ou não 
tomar a vacina. Aqueles que 
simplesmente não encontrarem 
o documento são considerados 
não vacinados e necessaria-
mente precisarão tomar a agu-
lhada novamente.

Resumindo toda a história, 
com ou sem carteirinha, você 
precisa se dirigir a uma unidade 
básica de saúde e se informar 
com quem entende sobre a va-
cina. Então, se você ainda não 
fez isso, faça o quanto antes! O 
sarampo mata!

Boa leitura!

Desde que tomou posse, o governo Bolso-
naro colocou em prática seu projeto de ex-
terminar direitos, liberando os patrões para 
seguir com seu massacre contra a vida dos 
trabalhadores e contra o meio ambiente. A 
privatização de empresas estatais, como os 
Correios e a Petrobrás, faz parte desse mes-
mo projeto que busca entregar o patrimônio 
público nas mãos de grandes empresários.

O governo privatizou na calada da noite a 
BR Distribuidora, maior distribuidora de com-
bustíveis do país. 

Seu próximo alvo são as refinarias da Pe-
trobrás, incluindo a Refinaria Presidente 
Getúlio Vargas (Repar), em Araucária. O go-
verno esconde suas reais intenções atrás da 
promessa de que a privatização vai baratear 
o preço dos combustíveis. 

Para quem trabalha nessas refinarias ou 
depende delas indiretamente, a privatização 
significa o risco de demissões em massa ou o 
aumento desenfreado da exploração e do rit-
mo de trabalho para garantir lucros cada vez 
maiores aos acionistas. 

Além do risco de aumento no preço dos 
combustíveis, a população também perde 
com as mudanças que podem ocorrer por 
causa da privatização. Empresas estatais 
como a Petrobrás contribuem com a eco-
nomia e a industrialização das cidades onde 
estão localizadas.  Em Araucária, a Repar é 
responsável por cerca de 80% do total de 
impostos arrecadados, que são utilizados 
para financiar serviços públicos, como edu-
cação, saúde e assistência social na cidade. 

Além disso, o investimento em segurança 
também costuma cair com a privatização, 
aumentando a possibilidade de explosões 
ou de vazamento de gás. É comum que a 
busca para aumentar os lucros e a produti-
vidade passe a ser prioridade, colocando em 
risco o direito à vida da população.

Isso tudo deixa claro que a privatização só 
é lucrativa para os empresários que planejam 
usar a estrutura que já foi paga pelo estado, 
sem correr qualquer risco e com a garantia de 
que continuarão tendo acesso ao dinheiro pú-
blico através de empréstimos e isenções.

 ●                    ●SIFAR

 

privatização da repar coloca empregos em  
risco e só é lucrativa para grandes empresários

 3 de outubro, às 6h30,  ato contra a privatização em frente à REPAR  

Participe! A Manifestação contra as privatizações e em defesa da soberania nacional 
será realizada em um dia simbólico: o aniversário da Petrobrás, a maior estatal do país

O governo estadual confir-
mou há poucos dias a construção 
de quatro novas Cadeias Públicas 
em Foz do Iguaçu, Londrina, Pon-
ta Grossa e Guaíra, acrescentan-
do 3.000 vagas ao sistema prisio-
nal paranaense. No início do mês, 
anunciou novos concursos para 
2.400 vagas na Polícia Militar e 
400 na Polícia Civil.

As duas notícias demonstram 
que a atual administração adotou 
a segurança pública como priori-
dade. Certamente que ambas as 
medidas são insuficientes para 
suprir as necessidades deixa-
das ao longo das últimas déca-
das. Afora uma unidade em Pato 
Branco, não se construía cadeia 
há mais de 10 anos no estado.

O concurso a ser aberto para 
a Polícia Civil também está longe 
de cobrir a defasagem hoje veri-
ficada. Mas tenho ciência de que 
é impossível, em apenas nove 
meses de governo, dar todas as 
soluções necessárias para a se-
gurança pública. Por isso, tenho 
a confiança de que muito ainda 
poderá ser feito nos próximos 
três anos pelo governo.

Na Região Metropolitana de 
Curitiba, também há novidades. 
Iniciado ainda no governo an-
terior, o projeto das Delegacias 
Cidadãs vai ganhar três novas 
unidades na RMC: em setembro, 
começaram as obras em Araucá-
ria e Colombo, que se somam à 
de Almirante Tamandaré que já 
se encontra em construção.

No ano passado, foram 

Novas Delegacias 
Cidadãs na RMC

inauguradas as Delegacias Ci-
dadãs em Fazenda Rio Grande 
e Pinhais. O plano é construir 
outra também em São José dos 
Pinhais. No Litoral, existe uma 
unidade em Matinhos e duas 
em construção em Paranaguá e 
Guaratuba. O interior deve ga-
nhar unidades em Cascavel e 
Londrina.

Os recursos são do Banco 
Interamericano de Desenvol-
vimento (BID) e cada unidade 
custa de R$ 4 milhões a R$ 5 mi-
lhões. As delegacias em constru-
ção são do padrão II e possuem 
1.290,35 metros quadrados. Edi-
ficados em dois pavimentos, os 
prédios são dotados com salas 
para atendimentos especiais.

Crianças, idosos, mulheres, 
entre outras vítimas, são recebi-
das de forma diferenciada e lon-
ge do público em geral, evitando 
constrangimentos, ameaças ou 
mesmo vergonha de fazer uma 
denúncia. Os policiais ganham 
mais conforto com ambientes 
propícios para realizar um traba-
lho humanizado.

A futura Delegacia do Alto 
Maracanã, de Colombo, subs-
tituirá a estrutura que funciona 
em prédio alugado, provocando 
economia de quase R$ 10 mil 
mensais. Em Almirante Tamanda-
ré, a nova Delegacia é comemo-
rada porque vai desativar a an-
tiga sede construída em 1937. E, 
em Araucária, a nova delegacia 
terá estrutura física quatro vezes 
maior do que a atual.

DELEGADO RUBENS 
RECALCATTI
Deputado Estadual


