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Giga refeitório do Paço
Educação sofre de hipertrofia em Cascavel
A professora Marcia Baldini é a “dona”
do maior restaurante do Oeste do Paraná,
e um dos maiores do Brasil. Ela comanda
uma pasta que serve quase 60 mil refeições
por dia: a secretaria Municipal de Educação
de Cascavel.
São milhares de boquinhas. Mais precisamente 30 mil, entre alunos matriculados
no ensino fundamental e a turminha dos
centros de educação infantil, mais conhecidos como “creches”.
Alimentar toda essa criançada exige uma
logística imensa a um custo admirável. Esta
semana o setor de merenda escolar vai
despachar para as escolas 24 mil frágeis
ovos de galinha, perecíveis 10 toneladas de
frango e nove mil quilos de carne moída,
entre outros muitos alimentos.
O giga restaurante da chef Marcia custa R$ 18 milhões/ano para os pagadores
de impostos. Dentre os incríveis 9,1 mil
funcionários da Prefeitura, entre efetivos
e estagiários, 4,9 mil estão na Educação.
A logística da merenda é desafiante e
onerosa. São 62 escolas e 54 centros infan-

Marcia, chef ou gestora da Educação?

tis. Há uma frota de quatro caminhões nas
ruas todos os dias para dar conta de fazer
o ovo chegar em pontos extremos como a
escola de Juvinópolis e a creche do Paulo
Godoy.
O orçamento da Educação este ano é
de R$ 202 milhões, 25% de tudo que o

Editorial
Dos 4,9 mil servidores da
educação, quase dois mil estão
fora da sala de aula, ou seja, fora
da atividade fim, que é educar.
Grande parte deles, inclusive
professores, foram devorados
pela burocracia, pela máquina
gigante, e foram reduzidos a
burocratas estáveis em seus
empregos. Há muita gente boa
na educação de Cascavel. Mas a
função do professor não é levar o
ovo para Juvinópolis. Mude tudo
prefeito. Tá tudo errado.

Agilidade, confiança
e o atendimento
que é daqui!
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Falou & disse
“Por um Paraná sem
ratos e sem ladrões”
(Roberto Requião, ensaiando disputar o Iguaçu,
mas de olho mesmo em manter a mamata no
Senado)

município arrecada. O setor devora meio
milhão por dia. Como controlar toda essa
dinheirama? Por que o município precisa
levar o ovo para Juvinópolis?
Na Câmara, CPIs mostram o óbvio: onde
há muito dinheiro, há cobiça e corrupção.
Roubaram, segundo o vereador Celsinho,
da cortina a porta, do espelho quebrado a
fossa séptica. Na merenda está tudo bem,
ou há ratos nos armazéns?
Os novos palacianos cogitam reduzir o
gigantismo hipertrofiado da educação. O
prefeito Paranhos confirmou ao Pitoco
que vai delegar para iniciativa privada a
merenda escolar.
O Paço cogita também conceder o Estádio Olímpico, Autódromo, Kartódromo e
outras estruturas esportivas. Poderia por
na lista também o Zoo que não daria zebra.
A Marcia não precisa ser a gestora do
maior restaurante do planeta. Ela tem
que ser a melhor secretaria de Educação.
O estado grande, a Prefeitura agigantada,
só serve mesmo para a turma que andou
frequentando a fossa séptica.

Trem doido
Ágide, presidente da Federação da
Agricultura e Dilvo Grolli não mais
passearão no mesmo carrinho elétrico
pelas ruas cobertas do Show Rural.
A Faep ensaia não vir ao Show.
O chefão da federação e o presidente da
Coopavel divergiram publicamente.
Centenas de quilômetros de trilhos separam o pensamento de um e outro.

Gôndola amiga
Edgar Bueno continua “fazendo o
rancho” no Super Muffato. Ele assegura
que está tudo bem com os “Muffatinhos”.
Tanto assim, que compartilhou uma mesa
com os três irmãos e dona Reni,
no recente e elegante casamento
da filha do piloto Pedro Muffato.

400 anos de escuridão
Filósofo ataca vidas inúteis, fúteis, banais e mornas
O filósofo Mário Sergio Cortella esteve em Cascavel a convite
do Sicredi, na noite de ontem. E
lotou o amplo salão do Tuiuti. Os
2,5 mil ingressos foram vendidos
em 48 horas.
Ele próprio se surpreende com
a fama. “Esses dias dois jovens me
pararam na rua. E pediram para
fazer uma foto comigo. Eu disse:
vocês me conhecem de onde? Não
sou artista, nem atleta, nem ex-BBB”.

cimento? E aí, filósofo?”.
Ao que ele responde: “Estive
em um debate com o ex-reitor
de Cambrigde. A universidade
inglesa tem 804 anos. Ele deu
resposta para essa sua pergunta.
Disse que nós brasileiros somos
muito ansiosos e temos pouca
paciência. Disse que o mais difícil mesmo são os primeiros 400
anos”.

De fato, em país de poucas letras, é raro um filósofo – aquele
sujeito que põe pontos de interrogação na cabeça das pessoas – se
transformar em celebridade.

Para Cortella, o vendaval de
informações não repele corruptos das urnas por que o conhecimento pede meditação refletida
e isso só o tempo poderá trazer.
“Paciência, nossa democracia é
ainda muito recente”, preconiza.

Então o Pitoco perguntou ao
Cortella – “Na era da difusão
da informação, um dos políticos
mais implicados no escândalo
apurado pela Lava Jato lidera
as pesquisas de intenção de votos
para presidente. Por que a informação não se converte em conhe-

Invocando suas origens caipiras
da Londrina dos anos 50, Cortella
deixou um recado em bom caipirês: “É junto dos bão que você
fica mió”. Disse que a vida é muito curta para ser pequena, e fez a
pergunta incômoda: “Se você não
existisse, que falta faria?”.

Por último, duvidando dos “milhares de amigos” da rede social,
afirmou que não se faz 10 amigos
em uma vida toda, e invocou a
plateia a repelir vidas inúteis, fúteis, banais e mornas. “Qual é sua
obra?”, repetia o filósofo, com seu
inconfundível sotaque de caipira
londrinense.

Pitocas
Abre sexta-feira, no Centro
de Eventos de Cascavel, a 12ª
edição da Rotary Fest Flores. O
evento prossegue até o dia 8 de
outubro.
O maior período seco que se
tem notícia gerou pelo menos
uma boa notícia em Cascavel.
Inspecionados 4,3 mil imóveis,
o índice de infestação da dengue foi reduzido a zero.
Nesta quarta-feira tem mais
uma edição do Café com Pitoco,
no Bourbon Hotel, às 8 horas.

Ele falou
“Eu morri há um mês e pouco
atrás. A morte foi muito bonita
se olharmos pelo lado humano!
A minha morte naquela fatídica
sexta-feira (18/08) me levou a
ser velado. Neste velório, diferente das outras mortes, pude
ver tudo que acontecia! Pude ver
os amigos de verdade, os amigos
dos tapinhas nas costas, os amigos hipócritas...”
(Luiz Nardelli, anunciando o
seu retorno. E mandando recado
para quem contou piada no velório. Como disse John Kennedy,
“perdoe seus inimigos, mas não
esqueça seus nomes”. A íntegra
do desabafo do Luizinho está no
Portal Pitoco, seção “Leia Mais”)

The end
Sugestão para o Paranhos: extingua o cargo que o vereador
ofertou para o segurança. É mais
seguro assim. Daqui a pouco alguém condiciona o apoio ao empreguinho fantasma lá. E a conta
vem para a sociedade.

Aquele abraço
Para os assinantes José Horario do Nascimento, Neliane
Razera, Marcos Moraes, Juliana Destefani, Thalles M. Bertolini, Carlos Eduardo Lopes
Jacobsen e Claudia Frantiozi.
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Os caça-fantasmas
Quando a política vira caso de polícia
A câmera da câmara. Capaz de aproximar
60 vezes, ela é capaz de levar um olho humano
postado a três quarteirões de distância para
dentro do seu apartamento e filmar um aedes
aegypti repousando na sua pele, sugando
prazeirosamente seu sangue.
O equipamento está na foto desta edição,
em primeiro plano, e faz parte do “kit caça-fantasmas” da auto-denominada “bancada
da transparência” na Câmara de Cascavel.
Em tempos que um vídeo pode ser compartilhado para milhares de pessoas em
um toque , a câmera filmou uma moça com
nome (e hábitos) de princesa, passeando em
horário de expediente e recebendo R$ 2,5 mil
na gorda folha de pagamento do Legislativo
cascavelense.
Os detalhes do vídeo trazem o profissionalismo dos operadores. Era preciso mostrar
que a princesa cabulava o expediente. Então
o veículo dela foi filmado no trajeto entre a
Câmara e a residência, onde passou o dia
todo, voltando para o “trabalho” somente
para deixar a digital no ponto eletrônico.
O filmador secreto, assessor do vereador

Madril, Fernando e a câmera: bancada da
bala?

Sebastião Madril, mostrava a moça de
sangue azul caminhando pelo condomínio
em horário de expediente e em seguida filmava a hora na tela do celular. Contra fatos
ilustrados por imagens não há argumentos.
A funcionária fantasma foi exonerada. Os
vereadores Madril e Fernando Hallberg
prepararam outros flagrantes. Como aquele
do roubo de óleo diesel da Prefeitura, com

Segue o baile!

Editorial
A princesa filmada cabulando o
expediente na Câmara não está
sozinha neste reino de opulência
do poder público. Aqui cabe um
raciocínio direto e objetivo: sem
ela dar expediente, o Legislativo
funcionou. Se nomear outro no
lugar dela e o nomeado nada fizer,
a Câmara continuará funcionando.
Então a decisão para o Gugu e
o Romulo é simples: extinguir o
cargo que a princesa ocupava. E não
é preciso usar o zoom da câmera
para saber que muitos outros cargos
poderiam ter o mesmo destino.
Caneta neles, Gugu!

direito a transmissão ao vivo do celular do
prefeito. E aquele outro do funcionário da
Cultura que usava carro oficial para levar cimento em obra da família, na periferia Norte.
Questionado pelo Pitoco se a política
virou caso de polícia, Madril, cabo da PM
com 28 anos de farda, foi de uma sinceridade
desconcertante: “Eu nunca me preparei para
ser vereador. Enquanto não sei certo o que
é ser vereador, vou fazendo papel de polícia
na Câmara, o trabalho de investigação”,
declarou.
Madril é conhecido como um policial implacável, temido na periferia. Reza a lenda
que ele pertence àquela turma que atira
primeiro e pergunta depois. Lenda urbana,
mito? “Trabalho em cima da Constituição,
do Código Processual Penal e da lei. Trato
como me tratam e uso a força necessária a
cada caso”, declarou o caça-fantasmas. Vai
encarar?
Em tempo: Madril foi Top 3 nas urnas do
ano passado, com 2.832 votos. Ele disputou
votos contra outros oito policiais, entre PMs,
bombeiros, federais e civis. É bom de mira.

Falou & disse
“Quem se mata de trabalhar,
merece mesmo morrer”
(Millor Fernandes.
Bom fim de semana a todos. E descansem..)

O empresário José Vanderlei da
Costa não suportou a vida longe do
bailão. Ele está voltando com o Cowboy Saloon, inicialmente a conta gotas, com um evento mensal. O primeiro
será no dia 7 de outubro. Sem nenhuma
cerimônia, ele anuncia o retorno avisando: “É o Cowboy de volta, sob velha
direção”, uma variante da frase “A volta
dos que não foram”.

Andar de cima
A Univel acaba de ser elevada
a condição de Centro Universitario.
Para tanto, foi submetida a rigosa
avaliação do MEC, que leva em conta
fatores qualitativos e quantitativos.

Pitocas

Chuvisqueira

Pensata

O palestrante da Conexão
Acic da próxima terça-feira é
Marcos Piangers, seguido
por 1 milhão de viventes no Facebook. Ele é autor do livro “O
Papai é Pop”, com vendagem
superior a 150 mil exemplares.

Se você ouvir a Capital FM, ela é líder no Ibope divulgado essa semana.
Se você ouvir a Tarobá FM, a líder é
ela. Tudo conforme o “filtro” que cada
uma passa nos números. De toda forma, uma coisa certa: Capital e Tarobá,
ou Tarobá e Capital, conforme o filtro,
seguidas da Rádio T, constituem o top
3 da audiência local.
A intensa disputa entre as emissoras, com direito a shows milionários
ofertados no 0800 para os cascavelenses, qualificou a programação do
rádio em Cascavel. É isso que vale antes dos filtros.

“Ao envelhecer, nos tornamos mais sábios. Lentamente nos damos conta que: um
relógio de R$ 300 marca a
mesma hora que um relógio
de R$ 30. Uma carteira de
R$ 300 carrega o mesmo dinheiro que uma de R$ 30. A
solidão em uma casa de 30
ou 300 metros quadrados é a
mesma. Não importa se viaja em primeira classe ou na
econômica, você morrerá se o
avião cair. Espero que um dia
perceba que sua felicidade interna não vem das coisas materiais no mundo. Espero que
perceba que, quando se tem
amigos e irmãos com quem
falar, rir e cantar, isso é felicidade verdadeira.”

Belgio Junior e equipe
acabam de inaugurar a novíssima loja de conveniência no
Posto Central Shell. Junior, a
propósito, não cobra nada que
for consumido na loja pelos
amigos. Quem cobra é a menina do caixa.
Já foram melhores as relações entre o ex-prefeito Edgar Bueno e o empresário
Ederson Muffato.
Quem procurar para tirar
uma árvore, todo mundo conhece. Mas se você quiser fazer o inverso, plantar uma, a
secretaria do Meio Ambiente
o fará por você. Disque 3902
1389.

Ele falou
“Logo criarão uma lei que proibirá as mulheres de serem bonitas
em nome da auto estima das feias e
proibirão os bem-sucedidos de terem
carrões em defesa da dignidade do
ônibus. Duvida? Basta um mentiroso
inventar que isso é necessário para
um convívio democrático. Isso se chama a ditadura dos ofendidos”.
(Luiz Felipe Pondé, filósofo, estará
no Congresso da Caciopar, no próximo
dia 29. Informe-se no 3321.1427)

(Papa Francisco. Contribuição
da assinante Beth Komori)

The end
A propósito do vídeo em que
ex-secretário repassa suposta
propina a ex-vereador, cabe
perguntar: quem mais recebeu? De onde veio o dinheiro?

Avião de rosca

Aterrisa em Cascavel na próxima semana o Robinson R44, novo
meio de transporte do empresário
do mercado imobiliário, Fernando Mantovani, homem que
anda por cima.
O aparelho será usado para verificação de novas áreas de loteamento em vasto território, que vai
do Oeste do Paraná até o interior
de Santa Catarina.
Mantovani é comprador neste
mercado.

Aquele abraço
Para os assinantes Lauri
Silva, Antonio Carlos Barater, Alcioni José Heinzen,
Adelino Marcon, Anderson
Dias, Daniela Simões, João
Laufer e Alexandre Giardin.

