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Centenário de Cascavel
Como estará estruturada a cidade em 2052?
No mês em que celebra seu aniversário
de 66 anos, Cascavel fica a 34 primaveras
de seu centenário. Vale uma visita ao que
está por vir, para, com base em projetos em
andamentos ou em ambições históricas –
mesmo que sonháticas –, colocar uns traços
no ponto futuro.
Cabe dimensionar o desafio de fazer
projeções em um cenário em que não
conseguimos planejar nem o dia seguinte.
Qual a idade dos protagonistas de hoje no
ano do centenário? Bem, se não estiverem
“morando” ali no Central, o prefeito Paranhos estará com 85 anos e Jorge Lange,
o vice, 92.
Em seus pijamas de poá, terão muita
história para contar aos bisnetos. Afinal, os
vovôs viram a cidade chegar a meio milhão
de habitantes e o primeiro jato de passageiros aterrissar no aeroporto regional em
meados da década de 2030.
Viram a área central se deslocar da região
do Calçadão para as imediações do Centro
Cívico. Também presenciaram a conclusão
do anel viário na década de 40, com o contorno Norte ganhando sequência a partir
da BR 467, atravessando a rodovia 369 e

Jairo Eduardo

Lange (Obras) visita o mapa: 92 anos

encostando na 277 na região da Ferroeste.
Viram o trem que vem de Dourados apitando na curva da região Sul de Cascavel,
que também recebe sua parte no anel rodoviário, deslocando a rodovia 10 km para
fora do atual traçado da BR 277.
Com o conjunto de obras estruturantes, a
cidade ganha duas grandes avenidas, agora
livres do tráfego pesado, a 277 em seu perímetro urbano na porção Sul, e a 467 entre o
esvaziado Trevo Cataratas e a Jorge Lacerda.
No campo sonhático, é possível ver lá por
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O problema de trabalhar no campo
das estimativas passa por um axioma:
quando imaginamos que temos respostas para tudo, mudam as perguntas.
Certo mesmo é que nunca as coisas
mudaram com tanta velocidade em tão
escasso lapso de tempo. Talvez estejamos construindo uma cidade para automóveis, quando podemos estar caminhando para uma economia como a de
Copenhague, bela capital dinamarquesa
retratada no último “Globo Repórter”,
onde o veículo mais usado tem apenas
prosaicas duas rodas e pedal. Vale lembrar: uma década antes do centenário,
os veículos movidos a petróleo estarão
proibidos de circular na face civilizada
do planeta. Fique vivo para ver
os 100 anos de Cascavel!
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2050, essas duas avenidas, que já foram
rodovia um dia, perfuradas por um metrô
que poderá por ramais na Avenida Brasil e
Tancredo Neves.
“Não será surpresa se Cascavel chegar
ao centenário com entre 750 mil e um
milhão de habitantes”, estima Lange, mostrando no mapa as principais intervenções
previstas no rol de projetos da cidade.
Descer a detalhes em uma projeção de
mais de três décadas seria tatear no escuro.
Afinal, para ficar apenas no sistema viário,
não sabemos nem que veículos usaremos.
Já estão em testes carros voadores, como
no desenho dos Jetsons.
Então, para ficar com os pés no chão, vale
dizer: Cascavel continuará sendo uma bela
cidade para viver e ser feliz. Empenhe-se
em permanecer vivo para ver o centenário.
Em tempo: o vira-latas destas letras
mal ajambradas será, no centenário, um
cachorro velho, de 86 anos. Se você não
vê-lo na festa secular de Cascavel, é por
que o bichinho foi morar em São Luiz (São
Cristovão), no Guarujá, ou virou pó, caso
até lá o Beto Guilherme tenha colocado
o crematório para fumacear.

Dupla turbinada
Mais uma comporta de Itaipu se abre para
Cascavel no próximo dia 30. Paranhos e
Evandro Roman colocam as letras finais
em contrato que prevê R$ 26 milhões (em
duas etapas) na implantação de um parque
linear no córrego Bezerra, entre o Santa Cruz
e o Santo Onofre, em aguadas que servem a
bacia do Rio Paraná.

Agora vai?
Falou & disse
“Quem perde seus bens, perde muito.
Quem perde um amigo, perde mais. Mas
quem perde a coragem, perde tudo”
(Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote)

O projeto está prontinho e já tem o “chamegão” do DER. A rodovia 180, que margeia os
bairros Interlagos e Melissa, uma das mais
antigas da região, será pavimentada entre
Cascavel e Cafelândia. Será um dolorido
golpe para a Viapar, concessionária que cobra
pedágio na 369 entre os dois municípios. A
propósito, dois anos atrás, motoristas juravam ter visto discos voadores naquela região.
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Tarefa inglória
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Marquinhos, o solitário plantador de árvores, dá lição de cidadania
Você ligou para o quase desconhecido e anônimo disk-árvore da
Prefeitura (sim, isso existe), imediatamente sua ligação vira um
protocolo para o Marcos José
dos Santos (foto), mais conhecido por Marquinhos.
Cabe a ele plantar a árvore que
você pediu. O time dele é mais ou
menos o “eu futebol clube”. Certamente, na outra ponta, para tirar
árvores, deve haver um batalhão
disponível.
O serviço público funciona assim, por demanda. Os plantadores sempre serão minoritários.
Eventualmente, o Marquinhos recebe um reforço e sua equipe sobe
para quatro integrantes.
Era o caso da tarde de ontem,
quando o grupo plantou árvores
em um fundo de vale no Jardim
Colmeia. “Eu planto por que gosto. Me dedico. Na minha casa
tem muita planta”.
Marquinhos é funcionário da
Ambiental, a empresa contratada pela Prefeitura. Faz com gos-
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to mesmo. Esses dias, postou na
rede social um plantio de árvores
na calçada de prédio público, orgulhoso de seu trabalho.
“Minha satisfação é se nenhuma morresse, nenhuma quebrasse”, diz ele. Mas não é o caso. A
“mortalidade infantil” de árvores
é absurda. Principalmente os ipês
brancos plantados recentemente
nos pequenos canteiros da Avenida Brasil.
“Ali tem árvore que foi reposta
quatro vezes”, diz Marquinhos.
As vilãs são as camionetas. O solitário plantador de árvores da
tarefa inglória, vítima de paralisia
infantil, cujas sequelas limitam
seus movimentos, deixa a seguinte lição de cidadania:
“Falta consideração com a
árvore que plantei e com o meu
trabalho. Quem vandaliza está
perdendo. O dinheiro do vândalo está indo embora. A Prefeitura
paga para a gente plantar, quem
perde é o contribuinte. Eu não
corto árvore. Cortar a árvore
corta meu coração”.

mil dólares, cerca de
R$ 650 mil, era o valor cobrado
por Lula em média, em cada uma
das 72 palestras que proferiu entre 2011 e 2015. Com o “bico”, o
ex-presidente obteve R$ 27 milhões. O Ministério Público Federal (MPF) insinua que as palestram acobertavam o recebimento
de propina. O advogado Cristiano
Martins, que defende Lula, diz
que a intenção do MPF “não tem
qualquer base jurídica e materialidade” e que este processo é mais
um que integra a “perseguição política” contra o petista.

Agenda
Só rindo
Questão do exame para a OAB:
- Qual a pena máxima para bigamia?
Candidato:
- Duas sogras

Aquele abraço

O Instituto Décio Mertz, Sincovel e entidades parceiras estarão
no calçadão de Cascavel no próximo dia 25 de novembro, das 9h
às 13h, prestando orientações e
esclarecimentos sobre a destinação de parte do Imposto de Renda
para projetos sociais de Cascavel,
beneficiados com incentivos fiscais como FIA, Fundo do Idoso,
Pronon, Pronas, Cultura e Esporte.
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Vitor Campestrini,
Eduardo Prata, Camilo Marra, Filomar
Carezia, Roberto
Miotto, Renata Krum, João Paulo
Pyl, Hary e Eduardo Pyd.
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Chiclete da Califórnia
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A árvore em pé é mais rentável que no chão
Quando o fazendeiro plantou
o pinus elliotti, espécie nativa da
Califórnia (EUA) na fazenda São
Luiz, em Guaraniaçu, a intenção
era óbvia: diversificar a fonte de
receita da propriedade de 400
alqueires com uma alternativa
que dá pouco incômodo. Então é
aguardar o passar dos anos encorpar o tronco e vender madeira.

que, exaurida a resina, pode-se
vender a lenha.

No entanto, em certa ocasião
o proprietário da área, Vilson
Albiero recebeu uma visita. Era
gente interessada em extrair a
resina do pinus. Ele soube então
que um elliotti produz resina por
até 15 anos, a partir do oitavo ano
de vida.

E o fazendeiro, mais conhecido em Cascavel pela empresa de
terraplanagem sediada na Av.
Carlos Gomes, não se incomoda
com mão de obra. A empresa que
extrai a seiva do pinus, se ocupa
de toda a operação.

E que cada árvore pode produzir até quatro quilos de resina
por ano. Por esta conta, um hectare pode render quatro toneladas
anuais. Paga-se em torno de R$
500 para cada mil quilos colhidos.
Não se trata de fortuna. Mas
para os 100 alqueires plantados
com pinus na São Luiz, é possível
obter um resultado interessante,
eventualmente melhor que das
culturas convencionais da região,
como a soja e o milho. Sem dizer

Estudioso, Albiero aprendeu
também que sob as copadas do
elliotti, nada pode nascer. É como
na política provinciana. Sob a
sombra do caudilho, ninguém
cresce. Este fator reduz o custo de
manutenção no reflorestamento.

Vida na roça
Homem de origem e hábitos
modestos, trabalhador disciplinado, Albiero poderia delegar suas
atribuições aos sucessores e ver as
fotos do pinus respingando resina
a partir da tela do celular em um
hotel de luxo em Paris, Nova York
ou Dubai.
Mas é na fazenda que ele se sente bem. Este gaúcho, cuja trajetória ímpar vai de modesto cabo do
Exército sob o número 244 a empresário bem sucedido e piloto do

Vilson Albiero, o cabo 244: resina deu liga

próprio avião, tem muitos planos
para o “sítio” de 400 alqueires.
Um deles é estabelecer ali um
hotel fazenda, dotado da maior
tirolesa da América Latina, com
1,7 km de extensão, ponte pencil,
mirante e águas termais, com os
viventes hospedados em um dos

120 leitos projetados.
É a resina do pinus californiano,
também usada para fazer goma de
mascar, cosméticos, pneus e tintas, dando liga nos planos do septuagenário que mais parece um
menino brincando de esconde-esconde no pinheiral.

