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A maldição da fonte
Águas (contaminadas) de julho e elefantes brancos

O assunto andava meio esquecido. Então
a mureta que ornava uma fonte na região
Norte caiu sobre uma criança. A tragédia
turvou as águas. Outros muros caíram, derrubados por máquinas da Prefeitura, pois
laudo técnico apontava a vulnerabilidade das
estruturas produzidas com material barato e
fatura forte.
Vídeos para viralizar na internet foram
produzidos: prefeito e seus homens derrubando muros a fórceps. Provocada pelo vereador Celso Dal Molin, a empresa contratada
pela Prefeitura para aferir a qualidade da
água nas fontes, abriu a tampa da fossa: todas
as 22 fontes disponíveis para a população do
projeto “Cascavel Cidade das Águas” estão
contaminadas.
Quando apenas o nível zero é aceitável,
laudos mostraram fontes com índice de 500
UFC, unidades de formação de colônias de
bactérias geradas a partir da contaminação
por coliformes fecais, bichos que também habitam o cérebro de muitos homens públicos
brasileiros. Pior: os laudos existiam, eram
feitos mensalmente, mas a população não
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As meninas, vizinhas da escola inacabada ao fundo:
até quando?

era avisada dos riscos que estava correndo
ao usar a água das fontes.
Se a saúde pública não se importa com
isso, a educação também não. A escola
Ademir Correa – bela homenagem ao filho
do Jair, veterano servidor do Paço – foi
construída sobre nascentes na franja Oeste
do município, mil metros atrás da Univel. O
crime ambiental perpetrado por “educadores” parece ter gerado a “maldição da fonte”.

Dieta indigesta

Editorial
A escola paralisada está sendo
licitada novamente. Vai devorar
mais R$ 4 milhões. O dano
ao meio ambiente não tem
reparação. Pelo contrário, as
obras de drenagem lançam águas
poluídas das galerias sobre uma
fonte que sobreviveu aos tratores.
Olhando para Sara e Cibelly, é
de se pensar: deixar um planeta
melhor para filhos e netos? Ou
deixar filhos e netos melhores para
o planeta? As consequências da
maldição da fonte apontam para
a segunda opção.

Uma viga caiu sobre um operário, dois anos
atrás, lhe subtraindo a vida. Desde então a
obra está parada, embora já tenha devorado
centenas de milhares de reais.
Com a escola atolada nas aguadas, 700
crianças do Parque dos Ipês e vizinhanças
precisam se deslocar até a Univel. Além do
custo da obra parada e da vandalização da
escola inacabada, a Prefeitura tem de bancar
o aluguel das salas de aula da faculdade: R$
35 mil mensais, quase meio milhão por ano,
desde 2012.
Apresentamos as meninas da foto: Sara
e Cibelly, ambas de 9 anos, moram há
50 metros do “elefante” branco em que se
transformou a escola (ao fundo). A educação,
que lhes deveria servir o norte da vida, lhes
subtrai as aguadas, fonte da vida e lhes nega
uma sala de aula que possam chamar de suas.
Em tempo: A maldição da fonte atingiu
também a obra do Sisop, paralisada na perna
Oeste da Avenida Brasil, local onde foi soterrada uma generosa nascente que servia águas
ao Córrego Bezerra, heróico componente da
bacia do rio Paraná.

Agora, sabedores que somos, que os
cascavelenses - principalmente os de baixa
renda - estão bebendo colônias de bactérias
produzidas por coliformes fecais nas fontes
oficiais disponibilizadas pelo município,
passamos a entender por que a saúde
pública gasta meio milhão de reais por dia
e não dá conta de atender as moléstias dos
consumidores de coliformes.

Falou & disse
“Como vocês sabem, nos vamos
retomar o governo do Brasil”
(José Dirceu,
em áudio postado pela “Liga Patriótica”)

Foice no pinheiro

A título de mitigação ambiental, os cooperados que erigiram o belo condomínio ao Sul,
provido de campo de golfe, plantaram cerca
de 200 mudas de araucária no fundo de vale
do Cascavel Velho. Para surpresa deles, as
jovens mudas foram todas ao chão, a golpes
de foice. A ONG Amigos dos Rios suspeita
que a turma do Meio Ambiente confundiu
pinheiro com capoeira. Estamos bem...

Frango na brasa
Será no setor de abate de aves
do frigorífico o fim da vitoriosa
trajetória do Frangão? Deputado mais votado de Cascavel, ele
vem sendo fustigado por seus
adversários aqui, por conta de
uma citação na delação do ex-superintendente do Ministério
da Agricultura no Paraná.
Daniel Gonçalves Filho,
pivô da Operação Carne Fraca,
disse a Procuradoria Geral da República, durante tratativas para
delação premiada, que os deputados federais do PMDB do Paraná
receberam dinheiro do esquema
que resultou em prejuízos milionários para a exportação da carne
brasileira.
“Todos os recursos para a
campanha eleitoral de 2014 fo-
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milhões, é a quantia de
normas que a União, Estados e
municípios editaram nos últimos
28 anos. A prática mais comum
são alterações na legislação tributária, que crescem ano a ano.
Foram 363.779 normas até 2016.

ram rigorosamente declarados
na prestação de contas, aprovadas pela Justiça Eleitoral”, disse
Hermes Parcianello, ao portal
UOL, um dos veículos que expandiu a informação.
Se o delator poderá mesmo provar o que diz, ou se não passa de
mais um corrupto querendo livrar
a própria pele, só o tempo dirá.
Fato é, que as pedradas iniciais já
fizeram voar penas por aqui.
Em tempo: Acesse a página
do Pitoco no Facebook e veja
quanto gastou cada deputado
federal da bancada paranaense
nos primeiros seis meses do ano.
Frangão, com ou sem a gripe aviária contraída nas baixas temperaturas do frigorífico, é um dos
mais econômicos.

Abraços
Para os assinantes Amilton
Peletti, Roseli Ribeiro da Silva,
Oracildes Tavares, Luiz Carlos
de Lima, Edson Krum, Orlei
Silva, José Albino Vessaro,
Raulino Martignago e Eduardo
Rodrigues.

Pitocas

Agenda

O DER sinaliza que irá autorizar a conclusão das duplas na 277
até o Trevo São João. Vem degrau
tarifário por aí. Melhor degrau
na tarifa que na pista, certo? Ou
não?

Copa Cidade de Futsal Masculino entra nas quartas de final na
próxima segunda-feira. A copa é
organizada pela Liga Desportiva
Ferronatto.

Nota oficial da reitoria da
Unioeste se parece muito com a
missiva da Adunioeste. As semelhanças permitem inferir que a
gestão da universidade é ditada
na cartilha do sindicalismo?
É sangrenta a batalha pela “paternidade da criança” no desenrolar da entrega das unidades habitacionais do conjunto Riviera. A
verdade é que o procurador Jurídico, Luciano Braga Cortes,
mandou muito bem na sustentação oral no TJ.
O Marcos, da equipe do Martelinho de Ouro liderada pelo pioneiro no ramo, Arlindo Sakata,
está em Chicago reparando uma
indústria de grande porte duramente castigada por chuva de granizo. É Cascavel exportando know
how.

O seu cartão de benefícios.

17ª Feijoada do Rotary Club de
Cascavel União será neste sábado,
na Associação Atlética Comercial.

Perguntinha
Porto Alegre aumentou a contribuição previdenciária dos servidores para 14%. Aqui os pagadores de impostos vão bancar
sozinhos o socorro ao IPMC?
Estamos falando de R$ 130 mil
mensais, R$ 1,5 milhão/ano, que
a Prefeitura passa a recolher a
mais para o Instituto.

Pensata
“Se você odeia uma pessoa, então ela já o derrotou” (Confúcio)

The end
Tem futuro um país que consegue pagar R$ 25 mil de salário para
um burocrata de universidade estadual e não consegue pagar R$ 2
mil para o professor das crianças
da rede municipal de ensino?
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