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A cereja do bolo
O presidente do FC Cascavel disse, na
última quarta-feira durante o “Café com
Pitoco”(foto), que a equipe estará no Campeonato Brasileiro. “A cidade precisa querer.
Se a cidade quiser, estaremos lá”, sustentou
Valdinei Antonio da Silva.
O evento, no Bourbon Hotel, também
traduziu o que significa “Cascavel querer”.
Os dirigentes construíram um desenho
inovador de financiamento e formatação
jurídica. São dois CNPJs: um tem caráter
associativo, que permite conveniar para
atender adolescentes e jovens na base, além
de obter recursos a partir de leis de incentivo.
A outra face é empresarial, uma S/A. Aqui
entra forte o “Cascavel querer”. 89 empresários, profissionais liberais, funcionários
públicos, quiseram contribuir com até R$
3 mil mensais, adquirindo ações da S/A do
futebol.
A meta é chegar a 250 acionistas e levantar R$ 10,6 milhões. Cinco escolinhas de
futebol estarão funcionando no próximo ano
na periferia de Cascavel. Hoje o FC Cascavel
já enraizou a base. Atua em cinco categorias,
sub 15, 17, 19, 23 e profissional.

Vanderson Faria

“Me erra”, disse líder do Cascavel antes de chutar o complexo de vira-latas

Já são mais de 140 guris vestindo a camiseta amarela, de forma que toda semana,
desde janeiro, tem jogo envolvendo o time.
Em breve, o futsal também passará a exibir

Editorial

O arranjo produzido dentro do FC
Cascavel é resultado do pensar coletivo
de algumas das melhores cabeças
da cidade. Ali não tem cartolagem.
O presidente pode ser reconduzido
apenas uma vez, e neste período,
vai preparando um sucessor a
altura. Todos com mandato eletivo
tem assento automático entre os
conselheiros: prefeito, vice, deputados,
do PT ao PSDB. O formato vem de
um longo aprendizado, extraído das
principais entidades da cidade, e que
permite impedir que o pensar pequeno,
vaidades e intrigas desvirtuem o
projeto. O FC Cascavel tem futuro,
tem cara e estampa de campeão.

Falou & disse
“Seguinte: ou empatamos com
Maringá, e temos todas as condições
para isso, ou mudamos para Maringá.
Prefiro a primeira opção”
(Valdinei Antonio da Silva, comentando a reportagem de capa da edição revista do Pitoco)

o escudo do FC Cascavel.
Cereja - Valdinei, “importado” de
Lindoeste ainda menino, com 13 anos,
foi morador da porção Norte de Cascavel
quando a região abrigava os “retirantes”
pobres que enxergavam uma esperança nas
luzes da cidade.
Hiperativo, cresceu rápido. Hoje, embora
jovem, é um dos empresários mais bem sucedidos de Cascavel. Presidiu a Acic e a Apae.
Quer replicar o aprendizado das entidades
no futebol.
Acredita, ele e seus conselheiros, que o
futebol é apenas “a cereja do bolo”, de uma
expressiva mudança de mentalidade social.
E não cansa de citar o exemplo do efeito Chapecoense no município do Oeste catarinense.
“Antes do futebol, Chapecó tinha 1,6 mil
leitos hoteleiros, hoje tem 2,6 mil. No acanhado aeroporto de antes, tinha um voo
de turboélice. Hoje são três voos de jato.
Domingo sim, domingo não, acontece um
evento equivalente ao Show Rural lá: é a
Chapecoense jogando contra os grandes
clubes do futebol brasileiro”, descreve o
presidente do FC, sempre entusiasmado.
Pela filosofia da turma que comanda o
Cascavel, o futebol tem o condão de elevar a
autoestima de um município, e até de atacar
chagas urbanas, como vandalismo, pichação
e evasão escolar. “Maringá teve o Conselho
de Desenvolvimento que a fez decolar.
Chapecó decolou com o futebol. Cascavel
prepara a decolagem com o Conselho e o
futebol somados”, aposta o lindoestino. Que
assim seja, fair play no futebol e na política.
Em tempo: Quando visitado pelo José
Orildo Pasa, da rádio Colmeia e o deputado
Evandro Roman, ano passado, e convidado a por a bola embaixo do braço e tocar o FC
Cascavel, Valdinei disse: “me erra, deputado”. Mediante a persistência dos visitantes,
o empresário refletiu e pensou: “A cidade
precisa enfrentar o complexo de vira-latas.
Bola prá frente!”. Foi assim que o “me erra”
se transformou em um acerto formidável.

Partiu, Cascavel!

Implantado no último dia 20 mais um polo do
projeto #PitocoFuturo. A instituição beneficiada é a biblioteca da Apofilab, em parceria com o
assinante amigo da educação, Juliano Murbach.
220 alunos e 40 colaboradores já podem usufruir
do projeto, que visa estimular o gosto pela leitura e
dar visibilidade para a instituição beneficiada.

O contabilista Paulo Cezar Mucelin foi o único árbitro paranaense nas finais do Campeonato
Brasileiro de Karate, disputado na semana passada em Lauro de Freitas (BA). Na foto, Mucelin (ao
fundo) arbitra competição feminina.

A réplica da Estátua da Liberdade,
pesando 18 toneladas de aço, concreto e fibra, partiu ontem de Balneário
Camboriú, rumo a Cascavel. A previsão
de chegada é para esta sexta-feira.
Com 30 metros de altura, equivalente a um prédio de 12 andares, a estátua
ficará na face para Avenida Tancredo Neves. “Estará montada em uma
semana”, estima Luciano Hang, o
dono.
A 105º megaloja Havan Cascavel
será inaugurada do dia 25 de novembro, um sábado, às 10 horas da manhã.

Doutor biônico
Um prédio de 12 andares está subindo na
quadra do Hospital São Lucas. Irá abrigar
a expansão em 13 mil metros do estabelecimento, que passará a contar 300 leitos.
No bojo do investimento, Assis Gurgacz
autorizou adquirir o Da Vinci. É o primeiro
robô fora de São Paulo capaz de executar
procedimentos cirúrgicos complexos e precisos.
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Poeirão na zona rural!
Protocolada, ontem, denúncia
no Ministério Publico para investigar o desvio de recursos públicos
no transporte escolar rural.

Assessoria/Câmara

Vereadores dizem que Educação pagou 2 mil quilômetros a mais que
o rodado por dia no transporte escolar

Segundo os denunciantes, vereadores da Comissão de Educação
da Câmara, Paulo Porto (foto),
Madril e Celso Dal Molin, a
administração anterior pagou R$
10 milhões indevidamente as empresas Transpaula e Transtusa.
De acordo com os vereadores,
constatou-se que em algumas linhas, o ônibus percorria 40 quilômetros, mas recebia por 60
quilômetros, eventualmente até o
dobro do efetivamente percorrido.
Ainda segundo os vereadores,
documentos desapareceram dos
arquivos e uma quadrilha agia no
setor.
Edgar
Bueno,
Valdecir
Nath, o secretário denunciado, e
as empresas, negam as irregularidades.
O prefeito Paranhos mandou
medir os quilômetros rodados e
depositar os próximos pagamentos em juízo, até que o poeirão na
estrada rural baixe, e possa ficar
claro quem transformou o dinhei-

Porto: fatiar para não cartelizar
ro da educação em pó.
Paulo Porto estranha o fato de
dois fiscais da Prefeitura, com exclusiva atribuição de fiscalizar o
contrato, não enxergarem o Paço
pagar 2 mil quilômetros por dia a
mais do que o trecho percorrido.
E sugere que a licitação do próximo ano seja dividida em seis lotes, no lugar dos dois atuais. Pede
também que os ônibus sejam rastreados. Por incrível que pareça,
hoje a frota terceirizada não usa
rastreador.

Carta do leitor
“Prezado editor, sou seu leitor e fã de seu estilo de texto,
e gostaria de elogiar de forma especial a edição 2.112 em
que traz à baila a ascensão
da cidade de Maringá. Ao informar, o texto vai além da
atividade fim do jornalismo e
nos leva à reflexão e por que
não, a ponderação nos debates bairristas tão comuns
em torno de questões como,
por exemplo, o aeroporto regional. Guardar e reler as
edições pretéritas do seu informativo pode ser uma aula
de história da região oeste,
mas também uma História
do Futuro, aliás este é o título
do último livro da jornalista
Mirian Leitão, em que trata exatamente de saídas possíveis para a crise do Brasil”.
(Alexandre Macorin de Lima,
Corregedor da Polícia
Civil do Paraná)

Agenda
Abertas até o dia 5 de novembro as inscrições para o vestibular
2018 da Unioeste. São mais de 1,1
mil vagas em Cascavel, Francisco
Beltrão, Toledo, Foz do Iguaçu e
Marechal Cândido Rondon.
O FC Cascavel sub 23 enfrenta
o Maringá na final que dá acesso
à Série D. Será às 11 horas deste
domingo, mediante um quilo de
alimento não perecível.
Definidas duas operações na
praça de alimentação da nova Havan Cascavel: Arabis Café e Bobs.
Também definida a data de
inauguração do maior edifício de
Cascavel, com 27 pavimentos, na
rua Natal. O Abrahan Lincoln, da
Saraiva de Rezende, será entregue
no dia 25 de novembro.
A Quartz Relojoaria, do empresário José Polasek, com quatro
lojas em Cascavel, completa três
décadas.
A Procuradoria Geral da República, pediu o arquivamento
de inquérito da Lava-Jato aberto
para investigar o deputado Zeca
Dirceu (PT-PR).

The end
O valor de uma consulta com
dermatologista em Cascavel chegou aos R$ 500,00.

