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• EDITORIAL •

Tudo num mesmo lugar

Como principal veículo de 
comunicação da cidade de Arau-
cária, com 21 anos de circulação 
ininterrupta, O Popular acredita 
que é também sua missão pro-
mover ações que possam fo-
mentar a economia local, isto em 
seus mais variados segmentos.

Foi pensando nisso que, 
já há algum tempo, iniciamos a 
construção da PopLar, Feira de 
Imóveis que vai reunir num mes-
mo espaço as principais cons-
trutoras, imobiliárias e empresas 
do segmento da construção civil 
com presença em Araucária.

Marcado para acontecer nos 
dias 22, 23 e 24 de novembro, 
a Feira já nasce sendo sucesso, 
com grande adesão de constru-
toras e imobiliárias, que viram na 
iniciativa a oportunidade perfeita 
de levar aos seus clientes as no-
vidades oferecidas em Araucá-
ria e região para quem busca a 
casa própria.

Da mesma forma, é preciso 
destacar o apoio incondicional 
que a PopLar recebeu da Caixa, 
responsável pela imensa maioria 

dos fi nanciamentos habitacio-
nais concedidos em nosso país, 
e também do poder público mu-
nicipal, que entendeu a grande-
za da Feira e a importância dela 
para os moradores de Araucária, 
aqueles que aqui estão e aque-
les que para virão depois do 
evento.

Outro grande entusiasta da 
ação foi a Escola Marista Sa-
grado Coração de Jesus. É no 
ginásio da instituição, estrategi-
camente localizado no coração 
do centro de Araucária, num dos 

cruzamentos mais importantes 
do Município, a Victor do Amaral 
com a Coronel João Antonio Xa-
vier, que a Feira será realizada.

Faltam cerca de trinta dias 
para a PopLar e daqui até lá ouvi-
remos falar muito dela. Com cer-
teza toda a população de Arau-
cária se apaixonará por essa 
Feira da mesma forma como os 
expositores e organizadores já a 
estão amando. Boa leitura a to-
dos e anotem aí na sua agenda: 
dias 22, 23 e 24 de novembro 
tem PopLar em nossa cidade.

O Senado Federal aprovou em segunda vo-
tação a desumana Reforma da Previdência 
do governo Bolsonaro, que aumenta o tem-
po de contribuição e a idade para aposenta-
doria, além de diminuir os valores que serão 
pagos aos trabalhadores.

Ao aprovar essa Reforma, o governo Bolso-
naro e a maioria do deputados e senadores 
tentam acabar com o direito dos trabalha-
dores se aposentarem. Querem que a maio-
ria da população tenha que trabalhar até 
morrer, enquanto mantêm seus altos salá-
rios e privilégios e seguem protegendo as 
empresas que não pagam os mais de R$ 450 
bilhões que devem à Previdência Social.

Com a aprovação da Reforma, a idade mí-
nima para aposentadoria passa a ser 65 anos 
para homens e 62 anos para mulheres, com 
regras de transição que também aumentam 
o tempo de trabalho de quem já está na ati-
va. A parte mais perversa é a redução drástica 
no valor da aposentadoria, que passará a ser 
calculada pela média de todas as remunera-
ção, incluindo os salários mais baixos, e não 
mais pela média de 80% dos maiores salários. 

 A Reforma da Previdência passa a valer as-
sim que o projeto for promulgado pelo Con-
gresso. Os ataques atingem de imediato os 
servidores federais e os trabalhadores con-
tratados por regime de CLT.

 Os ataques não param por aí. Tramita no 
Senado a Proposta de Emenda à Constituição  
133/2019, chamada de PEC Paralela, que es-
tende todos esses ataques aos servidores 
estaduais e municipais, ao mesmo tempo 
em que oferece regras mais brandas para car-
reiras ligadas à segurança pública.

Além de atacar a Previdência e a Seguri-
dade Social, o governo prepara novas refor-
mas, tenta avançar na retirada de direitos 
trabalhistas, além de defender a privatiza-
ção da saúde e da educação. 

O Chile foi amplamente usado pelo go-
verno Bolsonaro como exemplo de pais que 
resolveu seus problemas através de reformas 
neoliberais, como a da Previdência. Na verda-
de, as reformas impostas desde a ditadura 
de Augusto Pinochet aprofundaram a desi-
gualdade e transformaram em mercadoria 
o que antes eram direitos sociais.  No Chile 
não há sistema público de saúde e 90% dos 
aposentados recebe menos de um salário mí-
nimo. As manifestações que vemos agora no 
Chile são consequências dessas reformas, 
que o governo Bolsonaro, saudoso da dita-
dura militar, pretende copiar.

A única saída para impedir a retirada de 
direitos e o aumento da desigualdade é a 
mobilização de toda a classe trabalhadora. 
Junte-se ao SIFAR nessa luta!

 ●                    ●SIFAR

 

Senadores, com seus altos salários e privilégios,  
decidem pelo fim da aposentadoria dos trabalhadores

Como já acontece em São 
Paulo, Espírito Santo e Distrito 
Federal, a emissão de atestados 
médicos digitais pode se tornar 
uma realidade também no Para-
ná. O projeto de Lei, de minha 
autoria junto com o deputado 
Anibelli Neto e o ex-deputado 
Palozi, foi aprovado nesta sema-
na pela Assembleia Legislativa. 
A proposta surgiu como resulta-
do das investigações em 2017 da 
CPI do Atestado Médico e agora 
vai à sanção do governador Car-
los Massa Ratinho Junior.

A tecnologia é a maior aliada 
hoje para evitar fraudes e falsi-
fi cações de atestados médicos, 
conforme concluímos depois de 
ouvirmos na CPI 20 instituições, 
empresas privadas e órgãos pú-
blicos envolvidos com a questão. 
A ideia é fazer com que os do-
cumentos sejam transmitidos do 
consultório médico diretamente 
para o departamento de pessoal 
ou de recursos humanos do em-
pregador, com assinatura digital 
do médico e código de autenti-
cação único.

O projeto de Lei também 
prevê a emissão obrigatória no 
Paraná de receituário médico 
digital, que será impresso e uti-
lizado normalmente em qualquer 
farmácia. A vantagem será a 
adoção de um código de auten-
ticação próprio que não permita 
fraudes também nas receitas. 
São medidas importantes que 
não afetam as relações entre 
médicos e pacientes, já que o 
sigilo profi ssional deverá ser res-

Atestado médico 
digital obrigatório

peitado conforme prevê o Códi-
go de Ética Médica.

A proposta entrará em vigor 
dois anos depois da data de pu-
blicação da Lei em Diário Ofi cial, 
caso seja sancionada pelo gover-
nador. Durante esse período, o 
governo deverá regulamentar os 
aspectos necessários à sua apli-
cação e a responsabilidade pelo 
desenvolvimento e implantação 
do sistema eletrônico. Esse siste-
ma poderá ainda ser melhorado 
ao longo do tempo por empresas 
devidamente credenciadas.

A CPI do Atestado Médico 
ouviu durante cinco meses 23 re-
presentantes de 20 instituições 
ligadas à saúde, como Policia Ci-
vil, Ministério Público, sindicatos, 
federações, OAB, operadoras 
de planos de saúde, Conselhos 
de Medicina e de Odontologia. 
Também participaram da CPI os 
deputados Stephanes Júnior, Fe-
lipe Francischini, Mauro Moraes 
e Cristina Silvestre.

Na prática, o sistema infor-
matizado segue a lógica das 
Notas Fiscais Eletrônicas, que 
hoje integram todo o comércio 
às centrais de arrecadação. Com 
uma assinatura e um código de 
autenticação emitido pelo médi-
co, o atestado é transmitido on-
line e vai direto para o e-mail ou 
aplicativo da empresa. Uma có-
pia, com o código de autentica-
ção, deverá ser impressa para o 
trabalhador. Dessa forma, reduz-
-se drasticamente a possiblidade 
de fraudes, principalmente de 
atestados falsos.

DELEGADO RUBENS 
RECALCATTI
Deputado Estadual
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