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O tilintar das garrafas
Engarrafaram o dinheiro da educação
O meliante entrava pelos fundos na Secretaria de Estado da Educação, em Curitiba. Carregava uma caixa de vinhos, regalo
comum no mundo da política.
No lugar das 12 garrafas, a caixa trazia
apenas duas. O restante do espaço era ocupado por “peixes e onças”. Notas de 100 e
de 50 reais. Era propina. Dinheiro roubado
da educação.
E por que duas garrafas? Para tilintar.
Para fazer barulho e lograr ouvidos mais sensíveis. Afinal, qual era o problema do chefe
receber vinhos do fornecedor agradecido?
Assim foram entregues R$ 12 milhões da
construtora Valor para o esquema montado
no Palácio Iguaçu, segundo o delator Eduardo Lopes, dono da empresa.
Lopes desce aos detalhes: era tanto dinheiro, que não cabia na mochila dele. Então
surgiu a ideia da caixa de vinhos. Que era
deixada ao lado do vaso sanitário, na Superintendência da Educação.
O dinheiro foi desviado das obras de seis
escolas que - se fossem concluídas - abri-

Editorial
Estamos na Semana da Pátria.
Noticiar que roubaram a educação
em Curitiba e em Cascavel, onde
o dinheiro do ensino foi parar
na fossa, não traz satisfação
para ninguém. Porém, ao ver
os fatos nas páginas e a turma
se explicando, percebe-se que a
regra do jogo mudou, como relata
no verso desta edição o impoluto
Joesley Batista. Carregar caixas
de vinho em espaços públicos
agora é atividade de risco. Um
brinde aos homens e mulheres de
bem que atuam na política. E eles
existem.

gariam 6 mil estudantes paranaenses. As
medições eram fajutas. Pagava-se pelo que
não se construía. E distribuía-se aditivos
a rodo. As obras estão paralisadas. Foram
devoradas pelos ratos da corrupção.
Lopes diz que o dinheiro foi para a campanha a reeleição de Beto Richa, em 2014.
E que propinas entre R$ 400 mil e R$ 600
mil foram distribuídas para a cúpula da Assembléia, dentro do prédio do Legislativo.
O candidato a delator citou Rossoni,
Traiano e assessores diretos de Richa. E
mencionou um momento de tensão, logo
após deflagrada a operação “Quadro Negro”.
Lopes disse ter sido informado por Traiano do teor de uma reunião convocada as
pressas no Iguaçu para debelar o incêndio
da Quadro Negro.
E que nesta ocasião, Richa disse ter recebido “apenas R$ 300 mil” da Valor para
a campanha. “Como assim, somente eu repassei R$ 3,5 milhões”, reage Lopes.
Ou seja, se validada a delação de Lopes
pelo ministro Luiz Fux, no Supremo, e

comprovadas as falas do empreiteiro, ficará
configurado que alguém sumiu com 90% das
garrafas de vinho.
E ficará demonstrado que, embriagados
pela corrupção, amigos do Iguaçu desviaram
o dinheiro do caixa 2. E que Richa só ficou
sabendo agora que a doação era maior que
R$ 300 mil.
Com amigos assim, capazes de engarrafar
a propina, o governador definitivamente
dispensa inimigos.
Outro lado: Richa diz se tratar da denúncia de um “criminoso sem provas”, que
suas contas eleitorais foram aprovadas pela
Justiça e que demitiu todos os envolvidos
assim que eclodiu a operação Quadro Negro.

Falou e voou
Em Cascavel, na última sexta-feira, Valdir
Rossoni disse que a delação acima vem de
um “bandido” e que renuncia a vida pública se
provarem algo contra ele. Dito isso, embarcou
no helicóptero do Governo, bancado pelos
pagadores de impostos a R$ 8 mil a hora. E
partiu para a capital de todos os paranaenses
acompanhado do ex-prefeito Edgar Bueno.

Show da Vida
O “repórter secreto”, Marcelo Canelas, do
quadro “Cadê o dinheiro que tava aqui?”,
esteve aqui no fim de semana. A tíbia a ser
chutada pelo Canelas é do pessoal da licitação do lixo. A reportagem ouviu o ex-prefeito
Edgar Bueno e o pessoal da ONG Vigilantes
da Gestão. A reportagem deve ir ao ar no
programa “Fantástico” em duas semanas.

Agilidade, confiança
e o atendimento
que é daqui!
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Falou & disse
“A ideia que temos hoje de entrar
na política é que você entra de
branco para trabalhar numa
carvoaria. E vai sair sujo”
Bernardinho, técnico de vôlei,
em palestra do Partido Novo, no Rio de Janeiro

Céu está limpo

Tito terá ciclofaixa
De bike, do Treviso até o Trevo Cataratas
A reconstrução da Tito Muffato prevê mais três quilômetros de
ciclofaixa. Com a obra, será possível pedalar por ciclovias do Residencial Treviso até o alto da Brasil (via Tancredo Neves). E futuramente, até o Trevo Cataratas. “A intenção é, já em 2018, estender
a ciclovia até o trevo”, avisa o secretário Jorge Lange (Obras).
Ou, alternativamente, do Treviso até a rodovia 467, acesso para
Tupassi, local venerado pelos cicloativistas. A obra na Tito Muffato
venceu a papelada do Paraná Urbano e Agência de Fomento. Agora
está em apreciação no Tesouro Nacional. “Na primeira quinzena
deste mês obteremos a aprovação de Brasília. Então abrimos a licitação e assinamos a ordem de serviço em 60 dias”, estima Lange.
Segundo ele, a presença da Havan, Atacadão, universidades e a
integração da Avenida Brasil com o Contorno Oeste, soma-se ao investimento de R$ 7,3 milhões da Tito Muffato para dar mobilidade,
fluidez e valorização imobiliária para a porção Oeste do município.

10,6 mil metros lineares de cabos
de baixa e média tensão a menos. 57
postes “evaporaram”. Oito subestações compactas emergiram. 10,1
mil metros lineares de cabos foram
soterrados.
Outros milhares de metros foram
retirados por operadores de telefonia, internet e outros serviços.
A foto de Julio Szymanski
mostra como está o centro de Cascavel, entre as ruas Barão do Cerro
Azul e 7 de Setembro.
A Copel praticamente concluiu a
retirada dos cabos e postes. O céu
virou outra coisa. Está limpo. Livre daquele emaranhado de fios,
daquela gambiarra que enfeiava a
cidade.
Efeito colateral: os prédios e fachadas mal cuidados, ganharam
mais visibilidade. E os exageros nas

dimensões das fachadas merecem
uma lei específica capaz de padronizar e estabelecer limites.
Uma parte do serviço está feita.
Agora é hora dos legisladores e empresários do centro fazerem a sua.

Leia mais

O Pitoco esteve em Curitiba no primeiro dia do ano de
2011. Foi para cobrir a posse
do Beto Richa para o primeiro mandato de governador. E
o editor anotou, depois fez
constar no jornal, quantas vezes Beto - no discurso de posse - atacou a corrupção: sete
vezes. Republicamos a edição.
Vale ler. Parece algo do mundo da premonição. Acesse em
www.pitoco.com.br ou na página do Pitoco no Facebook.

Fecon

A Fecom abre na próxima quarta-feira e segue até domingo, no
Centro de Convenções. A realização é da CDL e a entrada é franca.
“Teremos as melhores ofertas do
ano, com até 70% de desconto”,
ressalta Samoel de Mattos Jr,
presidente da CDL e da Federação
dos Lojistas do Paraná.

Agenda

O Maestro João Carlos Martins abre, nesta terça-feira, o Conexão Acic 2017. É no teatro Emir
Sfair, às 19h30.

Uma pergunta
Revista Veja - Qual a razão que
mais pesou na sua decisão de delatar?
Joesley Batista - “Percebi que
tinha mudado a regra do jogo. A
lógica do empresário é dançar conforme a música. A primeira vez que
a polícia fez busca e apreensão na
minha casa foi em julho de 2016.
Graças a Deus eu não estava. Mas
como tenho câmeras de segurança
lá, acessei pelo celular e assisti ao
vivo àquele monte de gente andando no meu quarto. Olhava aquilo
parado, congelado...”
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