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FICÇÃO

O sanduíche cubano e ...
...o tiro errado do ditador da Coréia
Não podia ser diferente. As tensões
entre Trump e o homenzinho foguete
da Coreia do Norte, acabaram por fazer
mísseis intercontinentais cruzar os céus.
Como a tecnologia de matança nuclear da ditadura coreana ainda está em
fase de testes, o erro foi grosseiro. E os
mísseis acabaram demolindo os prédios
da Unioeste.
Felizmente, dado o fuso horário
gigante, as explosões ocorreram na
madrugada, e ninguém se feriu, nem mesmo
os fantasminhas.
E agora? Prédios ao chão, vestibular na
porta, e a moçada precisando lecionar e
estudar. Antes ainda do Temer declarar
guerra a Coreia, o governador do Paraná vai
ao quadro negro e determina: não há recurso
para reconstruir os prédios a toque de caixa.
Então o Palácio Iguaçu fará assim: os pouco mais de 13 mil alunos da Unioeste serão
matriculados nas privadas da região: Unipar,
Univel, Fag, Unopar, etc...
Feitas as contas com base no custo das
privadas por aluno, chegou-se ao número: o

Governo fará um convênio e irá renumerar
o Renato Silva, o Candinho e o Assis
Gurgacz à base de R$ 400 por aluno.
E há critérios: frequência em aula, renda familiar e origem paranaense, já que o
custeio vem do Governo do Paraná. Por
esse critério, dos 13 mil, restaram 5 mil. O
cara que ia de BMW até a Unioeste, terá
que – em caráter excepcional – bancar as
mensalidades equivalentes a 10% do que ele
paga em IPVA.
Olhando os números, o governador já
começa a sonhar com outros erros do homem foguete nas madrugadas vindouras:

Auditor chegou

Editorial
Já foram mais cordiais as relações
entre a Acic e a Unioeste.
A entidade empresarial, através
de sua representação no
conselho universitário, insiste em
acessar as contas do campus de
Cascavel. O diretor Alexandre
Webber nem respondeu ao
pedido formulado pelo professor
Beto Pompeu, alegando que a
diretoria da Acic quer “privatizar
a instituição”. É o típico duelo
“Harvard x Havana”,
“Cambridge x Caracas”.

“derrubem a UEM e a UEL também”,
orava ele, baixinho.
É que o custo por aluno da Unioeste
caiu de R$ 2,5 mil/mês, para R$ 400.
De R$ 405 milhões/ano, para R$ 24
milhões. E as greves de quatro meses
por ano, sumiram do calendário.
Os doutorados em Cuba e na Venezuela foram substituídos por imersões
em Harvard, Cambridge e Stanford. E
a UEL e a UEM continuarão firmes em
seus orçamentos multimilionários. É que a
Coreia foi “varrida” do mapa pelo histriônico
Trump, cujos foguetes foram mais precisos.
Em tempo: o título deste texto de ficção
é inspirado na homologação “ad referendum”
exarada na reunião do Conselho de Campus
da Unioeste-Cascavel, autorizando uma
professora da instituição a cursar doutorado
sanduíche em Havana, Cuba, entre agosto e
dezembro do presente ano. Esta parte não é
ficção. A designação é essa mesma: Doutorado Sanduiche em Cuba, e está em documento
oficial assinado no Dia do Soldado, 25 de
agosto de 2017.

Após longa queda de braço, em que
o lobbie dos contrários mobilizou até
deputados daqui, finalmente o
Tribunal de Contas do Estado vai enviar
um auditor para Cascavel. Ele começa a
trabalhar nas próximas semanas.
Vai auditar as contas da Unioeste,
vírgula por vírgula. Até o preço do
sanduiche será investigado.

Falou & disse
“A Unioeste é nossa.
Resistir e avançar”
(Frase em adesivo distribuído pelo Sinteoeste.
Não há controvérsia, a Unioeste é deles mesmo!)

O número

R$ 2,7 bilhões, o Governo do Paraná
gastou com o ensino superior em 2014.
O terceiro grau é atribuição federal.
Em 2016, o gasto caiu para R$ 1,7 bi,
suficiente para construir mais de mil
escolas do ensino médio, estas sim,
atribuição de governos estaduais.

A 163 segue
1ª obra robótica aplicada na pavimentação da
América Latina recebe injeção de R$ 100 milhões
A obra não vai parar, garante o
empresário Assis Gurgacz. Ele
e comitiva da região visitaram o
presidente Temer na última terça-feira e o ministro Quintela
(Transportes).
Segundo a comitiva, R$ 100
milhões serão injetados nos próximos dias na duplicação da rodovia 163, entre Cascavel e Capitão.
“R$ 50 milhões pagarão serviços
já executados e a outra parcela
de igual valor vai garantir a continuidade”, disse Gurgacz.
Quintela estará aqui no próximo dia 20, quando irá “entregar”
oficialmente o trecho pronto (e já
liberado) de 14 quilômetros, entre
Cascavel e o distrito de Santa Maria, em Santa Tereza do Oeste. “Se
houver uma obra a ser entregue
dentro de meu governo, a obra é
essa”, disse o presidente da Repú-

blica, sempre segundo o dono da
FAG.
A estimativa aponta para o final de 2018 a conclusão do trecho
de 78 quilômetros até a segunda
ponte sobre o rio Iguaçu.
Tecnologia - A região está
apresentando para o Brasil uma
nova tecnologia de pavimentação. Trata-se da primeira obra da
América Latina a utilizar a tecnologia consagrada na Autobahn, na
Alemanha.
Base e sub-base reforçadas,
capa asfáltica e depois uma camada de concreto calibrada por
prismas coordenados em estação
robótica.
São 30 anos de garantia, e o
custo adicional para obra convencional, segundo Gurgacz, é de
apenas 4,5%. A notícia ruim é que

Leia mais
Associação Brasileira de Vítima de Acidentes da Aviação Geral e
Experimental – ABRAVAGEx, entidade nascida em Cascavel, nas
mãos do médico Augusto Fonseca, foi admitida, por decisão do
Ministro Celso de Mello, do STF, como amicus curiae na ação movida pela PGR para quebrar o sigilo das investigações do acidente
que matou o Ministro Teori Zavaski.
Leia a íntegra em www.pitoco.com.br (seção Leia Mais)
nem todo o trecho terá a tecnologia inédita. Serão 40 quilômetros
com o reforço do concreto.
Tecnologia coreana também
está sendo implementada na fixação de estacas na segunda ponte
sobre o rio Iguaçu. Os equipamentos reduzem prazos de 30
para três dias.

Agenda
Lançado, ontem, o vestibular
2018 da Unioeste. A campanha
publicitária é assinada pela Dopps + Lucom.
Cascavel vai receber a palestra
do cardiologista Túlio Sperb.
Tema “Importância do estilo de
vida na saúde cardiovascular”.
Informe-se no (45) 3037-5647.

Com o equipamento, a construtora Sanches & Tripoloni pretende encurtar o prazo de execução
da ponte de quase 500 metros, de
24 para 18 meses.

No Twitter: “Obrigado por nos
ensinar a ler revista com uma mão
só...”

Apesar do mau agouro de alguns, a duplicação da 163 segue
em frente. Já a face Rondon/Toledo da obra, permanece em ritmo
de cágado.

Aquele abraço

(Homenagem a Hugh Hefner, fundador da Playboy, morto aos 93 anos,
na última quarta-feira)

Izidoro Macanhão, Sérgio
Ricardo Tinoco, David Alfredo Lopes, Sadi Kisiel, Jorge
Vilmar Menegatti, Luiz Sergio
Spricido, Adriano Pereira e
Karine Rizzardi

