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O cárcere do Ak
Deputado diz ter sido vítima de asfixia econômica

Esbulhado, segundo o dicionário Aurélio
significa espoliar, tirar a posse, descascar.
Esse foi o termo usado pelo deputado federal
Alfredo Kaefer (AK) ao promover o primeiro evento corporativo após a retomada
da Diplomata.
Foi na redação dos jornais do grupo, na
rua Pernambuco. AK usou o termo “esbulhado” para relatar a decisão judicial que o
afastou da condução dos negócios por 932
doloridos dias e noites.
Ele comparou o afastamento a um ato
de violência e privação da liberdade. Citou
“grilhões dos presídios” e disse que tal ato
era como uma prisão. A decretação judicial
da falência, para AK, foi uma tentativa de
asfixiá-lo financeiramente.
Há outras formas de cárcere, ao ver do
deputado. Uma delas, segundo discursou
para atenta plateia postada ao lado de uma
mesa de café da manhã, é aquela que lhe
subtraiu a voz. Referia-se ao impedimento
de editar seus jornais.
“Estávamos presos. Como nem todos gos-

Aílton Santos

Clarice e Kaefer: asfixiados?

tam da gente, houve quem aplaudiu nossa
prisão”, relatou, ao lado de sua principal
executiva, Clarice Roman.
O ato da manhã da última segunda-feira
era para apresentar o novo formato do jornal
“Hoje’, agora nominado “Hoje News”, em

Editorial

Complexa a tarefa da “bancada
temerista” de Cascavel nesta quartafeira: Roman, Padovani, Giacobo,
Kaefer e Frangão. 8 em cada dez
brasileiros pedem a cabeça do
presidente. 5% aprovam o governo.
Na pesquisa com um público em tese
melhor informado, os assinantes da
Folha de São Paulo, a proporção é
outra: 53% pela saída, 43% para
que Temer conclua o mandato.
Mas leitor de jornal é minoria no
eleitorado. A maioria, desinformada
ou não, é quem decidirá no
próximo ano quais temeristas
voltam para o Congresso.

Agilidade, confiança
e o atendimento
que é daqui!

TELE-ENTREGA
TELE
TELE-ENTREG
ENTREG
GA
GA
45

3223-0329

WhatsApp
Wha
W
atsApp Entrega
Entreg
45
4
5

9951-3773
9

Falou & disse
“O doce exercício de xingar os
americanos em nome do nacionalismo
nos exime de pesquisar as causas do
subdesenvolvimento e permite a qualquer
imbecil arrancar aplausos em comícios.”
(Roberto Campos)

formato “pitoquiano”, denominado pelo
publisher como “super letter”.
O “Hoje News” será diário e gratuito,
confrontando uma mudança recente introduzida pelos então administradores judiciais, que haviam escasseado o periódico
para semanal.
O furo - Está longe do fim a queda de
braço entre AK e os interventores. As primeiras auditagens dos gestores reconduzidos a
direção apontam falhas de compliance.
Ou seja, a equipe de Kaefer diz ter documentado desvios de recursos. E vai responsabilizar o gestor judicial da Diplomata,
“que ganhava R$ 50 mil mensais para
administrar e não viu os desvios”, segundo
uma fonte da corporação.
Outro lado – Cesar Scherer afirma
que é cedo para se manifestar, já que não
acessou os documentos citados. “Vou me
pronunciar no momento oportuno”, disse,
na manhã de hoje. O juiz do caso, Pedro Ivo
Lins Moreira, tem dito que somente se manifesta sobre o episódio em suas sentenças.

Estado mastodonte
O atacadista Plínio Destro anda
indignado com a máquina pública
emperrada do Detran de Curitiba. Um
caminhão sinistrado de sua frota vem
enfrentado faz 30 dias o processo de
desbloqueio. Alegando falta de gente, o
órgão não consegue carimbar um papel.
“Eu preciso trabalhar. Inaceitável isso”,
reclama o empresário.

Agora vai?

Finalmente o presidente da Fecomércio
deu data para iniciar as obras do Hotel
Fazenda do Sesc, nas margens da BR 277,
perto da praça de pedágio de Cascavel: o
1º trimestre de 2018. São 157 leitos, entre
apartamentos e chalés. Darci Piana falou
em investimento de quase R$ 90 milhões.
Segundo ele, o último obstáculo – o trevo
de acesso a 277 – foi superado.

Uma pergunta

Pensata

Mídia

Revista “Veja” - O Brasil é mesmo um país movido a propina?

“Questão fundamental para
um Estado sustentável é a revisão da estabilidade do funcionalismo público. Essa garantia traz
uma máquina pública fadada a
não acompanhar as evoluções de
gestão e atendimento aos interesses da sociedade. Estabilidade
é sinônimo de corporativismo de
interesses não republicanos. Ou
os políticos que insistem em se
entregar às piores práticas do
jogo do poder mudam, ou o Brasil estará definitivamente condenado a mais absoluta falência
econômica, ética e moral”.

Está no ar, desde ontem, o novo
portal de vídeo da cidade. Vai disputar internautas com a CGN e a
CATVE. É o Tarobá News.

Alberto Youssef - “Só se faz
obra se pagar. Se não pagar, não
faz. Veja o caso do Marcelo Odebrecht. O cara está em não sei
quantos países. Tem uma estrutura enorme. Quantas vezes eu
fiquei na recepção desses caras
uma hora, duas horas, três horas,
até seis horas...O cara passava,
olhava, eu estava lá, e ele falava:
“só mais um pouquinho”. Fazia isso
para ver se eu ia embora. Esses caras não querem pagar a ninguém.
Pagam porque são obrigados. Tem
de mudar o sistema”
(Youssef é o cara que ia buscar
o dinheiro para políticos mediante
comissionamento)

Agenda
A Associação dos Diplomados
da Escola Superior de Guerra
(Adesg) abriu pré-inscrições para
o X Curso de Estudos de Política e
Estratégia 2017/2018.
Pergunta do leitor: “qual a face
negra da força que não deixa entrar a internet fibra da Copel em
Cascavel?

(trecho de documento do G8
entregue ao presidente Temer.
São integrantes do grupo: Sinduscon,
Amic, Acic, OAB, Sindicato Rural,
SRO, Sindilojas e CDL.
Integra em www.pitoco.com.br)

Aquele abraço
Para os assinantes Vinicius
Deitos, Raulino Martignago,
Rodrigo Lengler, Ladislau
Kot, Mafarlani da Cruz Correa, Ana Delia Barreto e Vanderli Antonio Silva.

Adani Triches e diretoria da
SRO recebem a imprensa e convidados para a feijoada que irá
marcar o lançamento da Expovel
2017. Será no próximo sábado.
A entrevista do presidente da
Coopavel, Dilvo Grolli, intitulada “Um Norte para o Oeste”,
nas páginas amarelas da versão
revista do Pitoco, fez esgotar a tiragem da publicação. Postada na
fan page do jornal, a reportagem
obteve o dobro de acessos da melhor marca já obtida.

Só rindo
Na delegacia:
– Seu delegado, meu marido
saiu de casa ontem a noite.
Disse que ia comprar arroz e
até agora não voltou. O que eu
faço doutor?
– Sei lá, faz macarrão...

Pitoco e parceiros lançam em
breve a campanha do sorrisão na
foto da CNH. Aguarde...

The End
A população mundial chegou, em meados de junho, segundo a ONU, a 7,6 bilhões
de indivíduos. A informação é
apenas para efeito de alguém
se sentir único ou muito importante...

Por um planeta +

Saudável
Exercite-se!

