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Projeto alia esporte 
e bom desempenho
Através da dança, 
da música e do 
futebol, ação visa o 
desenvolvimento 
social. Atividades são 
na Escola Elemar Kroth

VERA CRUZ

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

Um projeto piloto de 
ação social foi lança-
do na noite desta se-

gunda-feira, dia 12, na escola 
Elemar Kroth, em Vera Cruz. 
Voltado ao esporte e ao lazer, 
consiste em atividades de 
dança, música e futsal para es-
tudantes do educandário. Ini-
cialmente, o projeto conta com 
a participação de 92 alunos. 
Denominado de “Esporte e 
Lazer em busca do desenvolvi-
mento social”, a ação que teve 
início já na segunda-feira, ocor-
rerá semanalmente no ginásio 
da escola (confira cronograma 
no quadro) e será coordenado 
por Elson Souza Machado, 
idealizador do projeto.

De acordo com o empre-
sário, o projeto está sendo 
colocado em prática graças 
a parceria entre sua empresa 
Elson Eventos Esportivos, 
Kopp Tecnologia e Prefeitura. 
Segundo Elson, as parcerias 
auxiliam na aquisição de ma-
terial e contratação dos profis-
sionais para as aulas.

A escolha da Elemar Kroth 
neste primeiro momento se 
deu em virtude da estrutura 
disponível. O objetivo, se-
gundo Elson, é que de acordo 
com os resultados desta ação, 
outras escolas sejam contem-
pladas. Ele solicita ainda que, 
empresas que tenham condi-
ções de serem parceiras, que 
“adotem” uma escola para que 
o projeto seja desenvolvido.

PONTO DE ENCONTRO

ÁLVARO WERNER 
aw.schreiber@hotmail.com

AGOSTO, um mês que vai alternando dias de calor 
estafante e frio glacial. Extremos climáticos à parte, os 
alcoviteiros palacianos de Brasília acreditam que é o 
tempo ideal para incinerar ou congelar de vez a “repú-
blica de Curitiba”. Para tanto, querem validar mensagens 
editadas da internet, obtidas por meio ilícito, coisa que 
só pode mesmo prosperar num país que abriga ele-
mentos como um estelionatário travestido de jornalista 
conhecido como “Verdevaldo”. A que ponto chegamos. 
O sigilo das comunicações é garantido pela Constitui-
ção, mas a mídia ideológica não vê crime algum. Com 
essa farsa, queriam colocar um ex-juiz probo e com um 
espírito cívico no paredão de fuzilamento enquanto 
bandidos engravatados de todos os matizes se consi-
deram vestais da ética e da verdade. Está em curso um 
processo de inversão de valores que pode acabar com 
a esperança de milhões de brasileiros do bem. Tentaram 
com Sérgio Moro, mas não conseguiram.

AGORA, busca-se de todas as formas desqualificar 
o procurador Deltan Dallagnol, o coordenador da ope-
ração Lava Jato, o qual precisa defender-se de uma 
série de procedimentos perante o Conselho Nacional 
do Ministério Público. Com possível indicação para 
Procuradoria Geral da República, a perspectiva decaiu 
depois que até o presidente Bolsonaro abandonou a 
defesa do procurador, a quem atribuiu “ser esquerdista 
estilo PSOL”. Nas redes sociais Deltan tem sido fragili-
zado até mesmo pelos seus pares, justo num momento 
de maior pressão em que deveria contar com a força e 
apoio da categoria.  Há quem recomende que ele deixe, 
por iniciativa própria, as atividades junto à Lava Jato. 
Sem juízo de valor, talvez tenha mesmo havido uma 
sedução pelos holofotes da mídia e certa imponderação 
em diálogos na rede virtual. Entretanto, não se viu ile-
galidade na condução dos trabalhos, eis que passaram 
pela apreciação das instâncias judiciais.

AO fechar as portas para Deltan Dallagnol, o pre-
sidente Bolsonaro também manda um recado sutil ao 
ministro Sérgio Moro, que era próximo ao procurador. 
É mais um movimento de uma “fritura branda interna” 
que o Planalto vem promovendo pra cima do ministro 
da Justiça. Sabe-se que o seu projeto anti-crime está 
sendo desfigurado e tramitando morosamente. O co-
mando do COAF passou a ser do “posto Ipiranga” Paulo 
Guedes, e até a vaga no Supremo está cada vez mais 
distante. O Capitão se deu conta que a popularidade de 
Moro está ofuscando a presidência. Tal como fez com o 
vice-presidente Hamilton Mourão, vai também impondo 
limites às iniciativas do seu ministro. Além disso, Bolso-
naro vislumbra na dupla Mourão-Moro a articulação de 
uma potencial chapa concorrente nas próximas eleições 
presidenciais. Enquanto isso, a oposição e alguns me-
dalhões da República torcem para o “circo” pegar fogo 
de vez, a turma do quanto pior, melhor.

DE verdade, é que o Planalto ainda não tem um plano 
de Brasil para colocar em prática. Está indo devagar, 
buscando saídas para uma crise herdada, diga-se, e 
que não é de fácil solução. Se Bolsonaro está sondan-
do, sem convicções quanto à melhor forma de tocar 
o barco, por outro lado não tem tido no Legislativo o 
respaldo de uma base de apoio necessária. Isso se deve 
pela inexperiência de muitos parlamentares, um preço 
a pagar por que estão no seu primeiro mandato pela 
renovação imposta pelo eleitorado. Ademais, lembra-se 
que o “toma-lá-dá-cá” acabou. Querendo ou não, é um 
dificultador de articulações. Era preciso corrigir essas 
distorções de antigos vícios políticos, quase sempre 
nefastos e eivados de má fé. Longe disso, o Brasil tem 
pressa e quer soluções aparecendo. Afinal, o desempre-
go é hoje a maior aflição das famílias brasileiras. Menos 
bordões de efeitos e mais ações é o que o povo espera 
do seu Capitão.
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INTERNADOS

Albano Furtado
Ari Antunes de Oliveira
Ary Arthur Mueller
Beno Bernardo Borré
Jose Iliceu Soares

PARTICIPAÇÃO
Os alunos que vão partici-

par das atividades de música, 
dança e futsal foram selecio-
nados com base em alguns 
critérios, entre eles: boa fre-
quência na escola e bom com-
portamento. Também devem 
apresentar bom desempenho 
ao longo do ano para manter-
se no projeto. Caso contrário 
perdem a vaga e outro aluno 
é chamado. 

PRESENÇA DOS PAIS
A solenidade de lançamento 

do projeto ocorrida na segun-
da-feira, além de apresentação 
da proposta das atividades, 
foi uma forma de aproximar 
os pais da escola e das ativi-
dades que os filhos realizam. 
“Os pais também precisam 
se comprometer, participar e 
apoiar seu filho”, avalia Elson.

Segundas-feiras:
Música - manhã e tarde
Futsal - tarde (após 
aula de música)

Quartas-feiras:
Dança - manhã e tarde

Quinta-feira:
Futsal - manhã

CRONOGRAMA

LUCIANA MANDLER

Além de diferentes ritmos, dança proporciona interação

BINGO
A Sede Sempre Amigos 
de Mato Alto convida 
para bingo no dia 17, às 
19 horas, com janta. No 
cardápio: galeto, porco, 
salsichão, arroz, maio-
nese e saladas a R$ 12. 
Haverá prêmio para o pai 
mais novo, mais idoso e 
surpresa aos pais. 

JOGO
A diretoria da Sociedade 
de Damas Vitória avisa as 
sócias que terá jogo no 
domingo, dia 25, no Na-
cional, em Dona Josefa, 
com início às 13h30min.

SOCIEDADES I
A diretoria da Sociedade 
Mista Sempre Avante, 
de Dona Josefa, convi-
da para seu Encontro 
de Sociedades, na sede 
comunitária 7 de Junho, 
no domingo, dia 18. Ani-
mação da Banda Feliz 
em Festa.

SOCIEDADES II
A diretoria da Sociedade 
Primavera Augusta Vitó-
ria avisa as sócias que vai 
participar domingo, dia 
18, da festa no Sete de 
Junho, em Dona Josefa.

SOCIEDADES III
As Sociedades Mista Uni-
dos Rosa Branca e Vic-
tória avisam que haverá 
ônibus para a festa em 
Dona Josefa. A saída 
será às 12h30min de En-
tre Rios, passando pelos 
locais de costume. 

AVISOS

Loreni Beatriz Tollowitz
Osvaldo Silveira de Oliveira
Senilda Rosa


