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ESTREIA NA ARAUTO

FRASES RACISTAS

Além da 90,5, inaugurada na sexta-feira, a Arauto FM 
vem com mais novidades. Incluso no programa Prosit 
Schwarzer Peter, estreou ontem o Arauto Saúde, que 
contempla entrevistas com temas semanais. Elas são 
comandadas por Pedro Thessing e vão ao ar durante a 
programação da Arauto, no formato de programetes, 
nas ondas da 95,7 e da 90,5, além do Portal Arauto. Na 
sede do Grupo Arauto, em Vera Cruz, foi estruturado um 
novo estúdio para a gravação deste programa, que traz 
assuntos relacionados à alimentação, vida saudável e 
muito mais. Na estreia, o tema foi “Alimentação Saudá-
vel: qual a ideal?” A cada semana, um novo profissional 
será entrevistado. Nesta segunda, quem participou foi 
Caroline Ortolan, nutricionista da Secretaria de Educa-
ção de Vera Cruz. Você pode ver a entrevista, em vídeo, 
acessando o Portal Arauto. Fiquei ligado nas emissoras 
de rádio do Grupo para ouvir as inserções.

“Morte aos Negros”. “Negros bando de macacos”. 
“Mortes aos negros e fim das cotas para eles”. Essas são 
algumas das frases que estampam a porta de um dos 
banheiros masculinos do bloco 13 da Unisc. Os discursos 
de ódio foram registrados pelo estudante de Produção 
em Mídia Audiovisual, Jonatan Pacheco, de 21 anos, que 
fez um desabafo em sua conta no Facebook. A publicação 
foi feita no sábado e gerou centenas de compartilhamen-
tos. “Não sei qual o objetivo da pessoa que fez isso, mas 
não vai nos impedir de alcançar o nosso objetivo. Eu já 
tinha visto suásticas nazistas no mesmo banheiro, mas 
essa semana vi esses xingamentos e doeu. Em um lugar 
que é maioria esmagadora, quase uma totalidade de 
brancos, tu sabe que nenhum deles vai entender como 
tu se sente”, diz em parte da manifestação. Em nota, a 
Assessoria de Comunicação da universidade se mani-
festou.“Estamos apurando para descobrir quem são os 
responsáveis, providenciado a recuperação dos espaços 
e planejando, através das pró-reitorias de Graduação e 
Extensão, atividades educativas e medidas preventivas 
sobre o tema, com cursos e campanha”, informou.
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NO ESTADO

· CIGARROS
Fruto de investimento de R$ 80 milhões, 
a fábrica de cigarros da Japan Tobacco 
International (JTI) vai poder voltar a fun-
cionar. A unidade da empresa, que estava 
com a produção parada desde a semana 
passada, recebeu na manhã ontem, a 
licença da Anvisa. A autorização era o 
que faltava para que a fábrica pudesse 
vender o fumo plantado e processado 
no Brasil.  A expectativa é de que a re-
tomada da produção ocorra junto com 
a inauguração da fábrica, prevista para 
o mês de setembro. O trabalho, que 
futuramente operará em quatro linhas, 
tem capacidade de produção de 7,2 mil 
cigarros por minuto, das marcas Camel e 
Winston, suprindo toda a necessidade do 
mercado nacional.

· CHUVA E FRIO
Essa semana continua fria no Estado, com 
um período úmido e outro seco. Entre 
terça e quinta-feira, a atuação do ar frio 
e seco manterá o tempo firme e com tem-
peraturas baixas, com formação de gea-
das na maioria das regiões. Os totais de 
chuva esperados para o período devem 
variar, com índices mais significativos na 
Zona Sul e na Campanha, onde oscilarão 
entre 30 e 50 milímetros. No restante do 
Estado, os valores previstos não devem  
superar os 20 milímetros na maioria das 
localidades.

NO PAÍS

· A SOLTURA DE LULA
Foi o assunto do domingo. Por volta do 
meio-dia, a notícia de que o desembar-
gador federal Rogério Favreto, do TRF-4, 
concedeu habeas corpus ao ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e que a decisão de-
veria ser cumprida em regime de urgência 
pulverizou na mídia. A alegação de Favreto 
é de que havia “grave comprometimento 
ao princípio da liberdade” já que ainda não 
há decisão transitada em julgado. Logo na 
sequência, o juiz Sergio Moro, da 13ª Vara 
da Justiça Federal em Curitiba, afirmou que 
o desembargador federal plantonista não 
poderia mandar soltar o ex-presidente, 
preso desde 7 de abril. “O Desembargador 
Federal plantonista, com todo respeito, é 
autoridade absolutamente incompetente 
para sobrepor-se à decisão do Colegiado 
da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF-4) e ainda do Plenário 
do Supremo Tribunal Federal”, disse Moro. 
Depois disso, Fraveto reiterou a decisão 
de mandar soltar Lula, após pedido de 
reconsideração feito pelo Ministério Pú-
blico Federal. Favreto determinou ainda 
que Lula fosse solto em até uma hora. O 
relator da Lava Jato, desembargador João 
Pedro Gebran Neto, interviu e suspendeu 
a decisão que concedia liberdade ao pe-
tista. Pela decisão de Neto, não havia fato 
novo que justificasse a decisão de soltar 
o ex-presidente. Assim, Lula permanece 
preso em Curitiba.
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