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Prefeito estatizou a hora?
Pajolla insinua que Paço persegue concorrente; Paranhos diz que vai processar
Algo mudou no painel que você eventualmente consulta as horas e a temperatura
nas ruas de Cascavel. O prefeito Leonaldo
Paranhos e o operador dos mupis, como são
chamados estes totens com publicidade, não
conseguem acertar os ponteiros.
O contrato entre a Pajolla Mídia, representante de uma empresa de Campinas que tem a
permissão licitada para explorar a publicidade
de rua aqui, expirou. E ao não licitá-lo novamente, o Paço deu corda para o Pajolla apontar
interesse pessoal do prefeito no caso.
Em nota emitida, ontem, para a imprensa
local, Marcelo Pajolla insinua que os relógios
com propaganda são concorrentes da empresa
de outdoor da família de Paranhos, daí a falta
de pontualidade na licitação do serviço.
Pajolla informa que ele e parceiros investiram mais de R$ 2 milhões, entre Mupis, postes
e placas das contrapartidas contratuais. Ele
relata ter amassando barro no Paço para obter
uma posição desde meados do ano passado.
E que o prefeito tinha três opções: licitar já,
estender precariamente a concessão até que
ocorra a nova licitação ou “encampar” - como
diria o Brizola - os mupis fixados pela Pajolla.
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O totem da discórdia com campanha vencida
do Paço: temperatura em elevação

Paranhos, aparentemente, optou por “estatizar” a hora e a temperatura em Cascavel.
Está veiculando lá campanhas da Prefeitura,
como a do Refic. Em uma construção de viés
neoliberal, algo raro por essas paragens, Pa-

jolla questiona a competência do município na
gestão do relógio.
Segundo ele, quando estavam aos seus
cuidados, os 40 tótens funcionavam bem. Havia ali também 40 contratos de publicidade,
sumariamente rompidos.
“Só existia um totem aos cuidados da Prefeitura no Lago Municipal, e faz um ano que
está parado”, relatou o indignado expropriado,
usando a tribuna da Câmara, ontem.
Para o ex-dono do relógio, a opção paranhista gera custos para a Prefeitura, ocupa espaço
da iniciativa privada e ainda fez aumentar o
custo do outdoor, já que a concorrência foi
aniquilada.
Outro lado - Hora de dar a palavra ao
prefeito Paranhos: “Como vou fazer uma coisa
dessas? Dar um negócio público para o cara
que eu escolher? Seria improbidade administrativa! Quando auditamos 700 contratos da
Prefeitura no início do mandato, descobrimos
que a concessão dos painéis estava vencida
desde setembro do ano passado e ele continuou usando. Não irei ceder a pressão. E se
ele afirmou que tenho interesse pessoal nisso,
irei processá-lo”.

Os números

Pagos para prestar serviços
a população, um grupo de
servidores da Cettrans abandonau
o expediente na manhã de ontem
para acompanhar a sessão da
Câmara e tratar de seus interesses
particulares. Não consta que
um único vereador tenha feito
a pergunta pertinente: “quem
os liberou do expediente hoje?”.
Gesto semelhante seria impensável
na iniciativa privada. O serviço
público continua sendo um mundo
a parte. Alsir, o chefe da turma,
diz que vai descontar as horas
faltadas. A ver...

Agilidade, confiança
e o atendimento
que é daqui!
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136 ações trabalhistas, Alsir Pelissaro

encontrou ao assumir a Cettrans. Liquidou
35% delas com acordos, parcelando.
Agora há 88 em andamento e 23
parceladas. Já foram gastos R$
870 mil com as indenizações e outros R$
700 mil estão comprometidos.
Em uma das trabalhistas, a Cettrans aceitou
pagar R$ 294 mil em 25 vezes.

Comprador
“Todo homem é um completo
idiota por pelo menos cinco
minutos a cada dia; a sabedoria
consiste em não ultrapassar
este limite”
(Elbert Habbard – filósofo norte-americano)

Outra mansão icônica de Cascavel vai ao
chão. Depois do casarão construído pelo
Sbaraini e habitada pelo Biasio, no Country, e da morada dos Giombelli, no alto da
Neva, a residência da rua Antonina que abrigou o ex-prefeito Octacílio Mion está com
os dias contados para demolição. A mansão
dará lugar a um edifício do João Luiz Felix.

Pitocas
Repaginada e ampliada, a
Churrascaria Panorâmica passa
a atender também no jantar, de
terça a sábado. A reinauguração
aconteceu na última sexta-feira,
na presença do Teixeirinha e do
Batatinha.
Oziel Luiz, a propósito, pretende disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa em 2018. Se
levar os planos adiante e for bem
sucedido, alguém dos com mandato “pula”.
É motivo de sobra para os deputados de Cascavel preferirem a
batatinha bem frita e fatiada em
tiras. E este cardápio será ofertado
a Ederson Muffato, o “Patrão”,
como é mais conhecido na Tarobá.
Caberá ao genro da Celinha
dar a palavra final sobre a candidatura do apresentador do “Tempo Quente”.
Além do Madril e do Terres,
outro que não sacava o salário
público no fim do mês era o empresário Paulo Carlesso. A diferença é que ele não tocou nos proventos de secretário durante todo
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o mandato, e o fez, ao fim, em uma
única tacada.
Prospectado pelo deputado
Nelson Padovani sobre emendas parlamentares, um grupo
de entidades de Cascavel bateu
o martelo: pediram sistemas de
energia solar para eliminar a fatura laranja do custo fixo.

Business
O Iphone X está ofertado na
loja brasileira da Apple por R$
6,9 mil. Com este valor, é possível comprar 259 sacas de milho.
E entender a diferença entre valor agregado pela tecnologia e
commodity.
O FC Cascavel foi, no presente
ano, a equipe com maior vendagem de camisetas de clube no
Sul do Brasil, depois da dupla
Grenal e do Furacão.
As franquias da Hering em
Cascavel, Foz e Toledo mudaram de mãos. Estão ao comando
da família Huber, cujo líder é
o empresário Vando, da distribuidora que leva o nome do clã.
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Saco vazio

Pensata

O empresário Araê Dalmina
avisa que 90 trabalhadores estarão em frente ao Paço na próxima
sexta-feira (08).

“Deus deve amar os homens medíocres. Fez vários deles”

Será para protestar contra a
eventualidade de um Papai Noel
de saco vazio, este ano.
É que a construtora N Dalmina
não recebeu ainda o último repasse financeiro da revitalização do
Estádio Olímpico.
O filho do Nestor afirma que
o Paço teve 11 meses para emitir
um documento que autoriza o pagamento, mas não o fez.
E que em razão do atraso, os
trabalhadores poderão ficar sem
os salários de dezembro.
Outro lado: O Paço informa
que não pode emitir o certificado
de conclusão da obra para quitar
a última parcela em razão de alterações exigidas pelo Corpo de
Bombeiros, objeto de um Termo
de Ajuste de Conduta ainda inconcluso.

(Abraham Lincoln, ex-presidente norte-americano, e que empresta o nome para o maior prédio
de Cascavel, a ser inaugurado no
próximo dia 15 pela construtora
Saraiva de Rezende)

Só rindo
Placa no consultório médico:
“Aqueles que já obtiveram
diagnóstico sozinhos através
do Google e buscam uma
segunda opinião, favor se
consultarem no Yahoo”.

The end
O prefeito Paranhos e os vereadores vão amarelar diante das pressões na reforma administrativa?

Para os assinantes Mariangela
Pieruccini, Silvio Sieben, Milton
Cezar de Campos, Carlos Pedro
Piana, Salete Irene Hartleben,
João Ademar Rodrigues, Vilmar
de Mello e Willian Bastian.

