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“Destruir o Edgar”
Alçado para a condição de secretário de
Estado do governo Beto Richa, Edgar
Bueno vinha acompanhando silenciosamente os desdobramentos da política na
aldeia.
Até que, na semana passada, instigado
pelo repórter Michel Souza (CBN), Edgar
abriu a já consagrada metralhadora giratória.
No entendimento do ex, os atuais inquilinos do Paço estão alimentando o noticiário,
criando uma agenda negativa para o secretário do Beto.
“Político que fala mal do passado não
tem competência para administrar no
presente”, filosofou. “Foram fazer selfies na
periferia em bairros que nem conheciam,
para inaugurar obras que eu comecei”.
Edgar citou – sem nominar - um ex-prefeito que pagava parte da mídia para bater
nele. E disse que isso banalizou a política,
tirando qualidade da atividade.
“Trabalhem mais. O povo tá cansado de
lorota, de jogar a culpa para os outros”,
alertou o veterano. Mais adiante, disse que
os instigantes do desgaste temem vê-lo de
volta ao Paço.

SECOM CASCAVEL

Perturbado por denúncias, ex-prefeito aponta para o Paço

Edgar e Paranhos na transmissão de cargo:
duelo em 2020?

“A ordem é destruir o Edgar para ele
não vir incomodar daqui quatro anos”,
disse o ex-prefeito. Ele sugeriu ainda que a
tática não está dando certo, pois “não está
vencendo” visitar todos os cascavelenses que
querem vê-lo.

Editorial
Há um mapa de Cascavel sobre
a mesa do prefeito. Ele começou
a debater com o secretário
Dillemburg (Planejamento) e
técnicos do setor, o plano de uma
década da expansão do perímetro
urbano. Há interesses milionários
em jogo. Paranhos mandou um
recado. Não vai aceitar pressões e
não existe intermediação política.
“Queremos atrair investimentos,
o potencial de Cascavel é gigante
no mercado imobiliário, mas o
faremos por critérios exclusivamente
técnicos”, avisou.

Agilidade, confiança
e o atendimento
que é daqui!
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Falou & disse
“Nós não vai ser preso... nesta
escola do Janot nos é professor”
(Joesley Batista,
na gravação que pendurou o acordo de delação)

Denúncias - A tal agenda negativa
emana da Câmara e do Ministério Público.
CPI criada no Legislativo trouxe fundadas
denúncias de desvios no dinheiro da Educação na gestão Edgar Bueno.
“Tudo indica que tinha um ‘combo da
corrupção’ na Secretaria de Educação”,
disse o vereador Paulo Porto, na manhã
de ontem, após a leitura do relatório da CPI
das Fossas.
Ex-secretários de Edgar também foram
denunciados civil e criminalmente pela
promotoria, que aponta direcionamento e
fraude na milionária licitação do lixo.
Outro lado - O prefeito Paranhos, inicialmente, não quis comentar a fala do antecessor. Mediante a insistência, foi comedido:
“Quem investigou e denunciou não fui eu,
foi o Gaeco. Agora, é inegável que tivemos
de suspender pagamentos do projeto do
BID por falta de qualidade na obra, que
herdamos escolas caindo aos pedaços e a
saúde caótica. Mas não estou reclamando.
Aceitamos o desafio de governar Cascavel e
não vamos perder tempo com provocações
descabidas”.

Capas pretas
Está agendado para o dia 19 estrelado
evento do egrégio Poder Judiciário. Será
inaugurado o prédio da Justiça Federal,
na Tancredo Neves. Requintados convites
foram emitidos para celebridades do
mundo da toga, como Sergio Fernando
Moro e João Pedro Gebran Neto, que
irá julgar a prisão de Lula em Porto Alegre.
Ambos, Gebran e Moro, atuaram
na Justiça Federal em Cascavel.

Ele falou
“Eu acredito que a atual cúpula do
governo do Paraná vai para a cadeia.
Não vejo outra possibilidade diante das
acusações que vieram à tona”
(Roberto Requião, senador do PMDB)

Intervenção?

Pau no Porto

A extrema direita mostrou sua
cara no desfile de 7 de Setembro,
também em Cascavel. Sempre
pregando a lei, a hierarquia, a
disciplina, ordem e progresso, os
ativistas atropelaram a regra e
levaram a manifestação política
golpista para dentro no desfile, na
Avenida Brasil.
Não custa lembrar. Geddel
Vieira, o anão do orçamento que
amealhou R$ 51 milhões, recebeu
as seguintes condecorações das
Forças Armadas: Ordem do Mérito Aeronáutico, Ordem do Rio
Branco – Grau Grande Oficial,
Ordem do Mérito Militar – Grau
Comendador e Ordem do Mérito
Naval – grau Grande Oficial.
Condecorações
semelhantes
receberam das Forças Armadas
gente como José Sarney, Jader

Página no Facebook satiriza a
atuação do vereador Paulo Porto. Denominada “Pau no Porto”,
a página questiona o salário do
dele na Unioeste e ridiculariza o
comunismo.
A próxima postagem deverá ser
uma montagem do rosto do vereador com o cabelo do ditador
norte-coreano, Kim Jong-un.
A turma da Unioeste montou
uma barricada (inclusive em horário de expediente) para defender o
professor pop nos comentários.
Porto foi a Justiça e mostrou o
pau: “Novamente nosso mandato
é atacado por páginas anônimas
nas redes sociais. Estamos tomando as medidas cabíveis para
identificar os responsáveis. O
anonimato segue sendo o refúgio
dos canalhas na política”, disse.

Pitocas
Estão trocando de mãos a franquia da Hering em Cascavel e a
concessão da norte-americana
Case.
Alô corretores de plantão: o
todo poderoso presidente da
Pratti Donaduzzi andou sobrevoando áreas na Porção Oeste
de Cascavel. Segundo a fonte,
ele cogita construir um condomínio de alto padrão.
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Barbalho, Romero Jucá, Michel
Temer, Paulo Maluf, Lula, Dilma,
Aecio Neves, Renan Calheiros e
outros batedores de carteira.
Nossos valentes e honrados militares são muito melhores que
esta gentalha que escolheram
para condecorar. Mas quando
colocam uma medalha no peito
do Geddel, se igualam a ele. Para
acabar com a roubalheira, intervenção militar já?

Rolou no zap

Aquele abraço

Se os americanos e caribenhos
se queixam do furacão Irma, é
porque não conheceram a devastação por aqui do Dirma.

Para os assinantes: Wilson e
Adriana Lilian Santos Bockhorny, Paulo Jakubiu, Antonio
Kendi Akutsu, Edson Luiz Massaro, Clori Maria de Lima, Edina Hammann, Gerson Daronch
e Romulo Quintino.

The end
Um telefone munido de câmera
é córrego lento, raso e despretensioso. Basta um clique para desaguá-lo no mar revolto das ondas
gigantes.
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