Cascavel, terça-feira, 19 de dezembro de 2017 - Ano XXI - Nº 2126 - Clipping News Agência de Notícias - (45) 3037-5020 - Editor: Jairo Eduardo

Paço freia comissários
“Se esposa não é parente, imagine então a ex...”, diz Paranhos
“Político populista e marqueteiro de si próprio. Não sabe dizer não. Vai produzir o maior
cabide de emprego da história de Cascavel”.
Essas eram algumas retóricas utilizadas pelos
adversários de Paranhos na eleição do ano
passado.
A exemplo do que fez com o Legislativo,
o Pitoco vasculhou diários oficiais e outras
fontes para saber se o prefeito cumpriu as “promessas eleitorais de seus adversários”, e loteou
o Paço para pagar compromissos de campanha.
Para estabelecer um parâmetro, é preciso dizer que o antecessor, Edgar Bueno, manejava
muito bem os tais cargos comissionados, o poder que o prefeito tem de trazer um sujeito não
concursado para um emprego bem pago ou até
triplicar o salário de um servidor de carreira.
Os cargos de livre nomeação são, historicamente, instrumentos para fidelizar votos
na Câmara e estabelecer a tal governabilidade
comprada com impostos. A sinecura é gigante:
são 262 cadeiras para os comissários.
Edgar preenchia entre 220 e 230. No pico da
pressão, principalmente em período eleitoral,
avançou para além destes parâmetros. É o jogo.
Leonaldo Paranhos havia nomeado até

A mão fechada do Paço nas
nomeações apenas aumenta a
responsabilidade dos ungidos, dos
selecionados. E pede uma outra
ação do prefeito: a exemplo da
Câmara, publicar nomes, lotações
e salários de todos os servidores.
A transparência prometida em
campanha recomenda. E, para
o irmão Paranhos não cair em
tentação no período eleitoral que
se aproxima, que tal extinguir 50
cargos em uma canetada só? Se está
funcionando sem eles, preenchê-los
por que? Os pagadores de
impostos agradecem.

Os cargos são,
historicamente,
instrumentos para
fidelizar votos na Câmara
e estabelecer a tal
governabilidade
comprada com impostos
novembro último, 159 comissários. Ou seja,
mais de 100 cadeiras estão vagas. “Companheirinhos” de campanha, tidos como nomes
certos no governo, ficaram na suplência, no
banco de reservas.
Nem o primeiro escalão Paranhos completou. Ali há cinco cadeiras vazias, justamente
onde estão os maiores salários do Paço. Nenhum sub-prefeito foi nomeado.
E a pressão? E a turma que “ralou” na campanha e sonhava com uma boquinha? “Tem
pedido de vereador, de gente da imprensa,
de empresário. Tem pedido de todo lado. Eu
mostro os números e digo: amigo, sei que você
merece estar aqui, mas entenda, segura um
pouco”, diz Paranhos.
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O prefeito perdeu amigos por não lhes
promover à condição de comissários? “Investi
mais tempo conversando com quem pedi para
esperar, do que com os nomeados”, disse.
O “desemprego” na militância aumentou
com outra decisão do Paço: comissionar servidores de carreira: são 55 concursados “tomando a cadeira” dos cabos eleitorais.
Mas, e a ex-esposa do prefeito, nomeada
na Agência do Trabalhador, configura favorecimento, nepotismo? “Ela é técnica do setor.
Se nem esposa é considerada parente, imagina ex...”, afirma o prefeito. Mandou bem no
argumento, Paranhos, mas apenas confirmou
aquela máxima: “ex-mulher é para sempre...”
(brincadeirinha, tá Marlene?...)
Em tempo I: Esposa é parente? Veja o que
diz a lei: “embora sogros e cunhados sejam
parentes, cônjuge não é parente. Cônjuge é
cônjuge”. Se a lei se refere aos parentes mas
não diz explicitamente cônjuge (ou marido/
esposa), ela não se aplica ao cônjuge.
Em tempo II: Paranhos começou exercitando o “não” entre quatro paredes. Ele não
nomeou a atual esposa, Fabíola, que vem
atuando voluntariamente no Provopar.

Show do sol
A Coopavel aponta o caminho da sustentabilidade para as gigantes do agronegócio. A cooperativa está finalizando a
instalação do maior sistema de produção
de energia solar do Paraná, no Show
Rural. Serão 468 placas fotovoltaicas.
Conheça os detalhes na versão revista do
Pitoco, que circula esta semana.

Sd Jorge
“Há homens que devem à esposa tudo
o que são, mas em geral, os homens
devem à esposa tudo o que devem”
(Millôr Fernandes – humorista)

Está nomeado o comandante da revolução bolsonariana em Cascavel. O
supermercadista Jorge Menegatti,
ex-vereador, já vem praticando ordem
unida e flexões de braço para enfrentar a
batalha eleitoral de 2018. Ele foi escolhido para presidir o Patriotas, sigla que
dará trincheira ao capitão Jair.

Fila do chope
Demanda quente zerou estoques
Para desespero dos tomadores
de chope, acossados pelas elevadas temperaturas da semana
passada em Cascavel, o precioso
líquido acabou.
Era quinta-feira e já não tinha
mais máquina para domingo. O
que se viu então foi cena insólita:
fila de espera por um barril.
Alguém até pensou em acionar
o Ganso Sem Limite para encurtar a fila, mas a especialidade dele
é outra.
São mais de 700 chopeiras em
dez empresas do setor na cidade.
Todas estavam zeradas. O barril
de 30 litros sai por R$ 225 em
média. De 50 litros, R$ 375.
A Providência, cervejaria local
com o maior número de máquinas, com 170 chopeiras, vendeu
todo o estoque três dias antes do
domingo, data muito usada para
confraternização de ano.
Nada indica que será diferente
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no próximo fim de semana, portanto coloque já a Kombi do Waldemar Martignoni para correr.
Em tempo: boas festas, promissor 2018! Após a revista da próxima quinta-feira, o Pitoco retorna
em janeiro, se sobreviver a secura
na fila do chope...
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R$
mil será o salário da
senhora Samantha Ribeiro
Meyer para participar de seis
reuniões por ano como conselheira de Itaipu. A nomeação
foi assinada esta semana, pelo
presidente Michel Temer.
Samantha é ex-esposa do ministro mais soltinho da corte,
Gilmar Mendes.

Só rindo
“Solicito aos gremistas cascavelenses que doem seus fogos de artifício
para a virada de ano, a ser realizada no próximo dia 31. Agradecemos a colaboração”
(Frase atribuída ao prefeito Paranhos)
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Pitocas
Saiu esta semana o PIB – soma
de todas as riquezas dos municípios, relativa ao ano de 2015. Cascavel cresceu de R$ 9,2 para R$
10,1 bilhões.
O maior crescimento na região
foi de Foz do Iguaçu, vitaminada
pelo turismo e energia: De R$ 8,7
para R$ 12 bilhões.
Toledo, com R$ 4,8 bilhões,
Rondon 1,8 bi e Medianeira com
R$ 1,4 bi são as cidades mais ricas
do Oeste.
A Unicesumar, polo de Cascavel, está contratando engenheiro
e arquiteto para a função de tutor/
facilitador de ensino a distância.
Informe-se no 3035-3355.
O cascavelense Ricardo Rocha
é o novo presidente do CREA/PR.
Ele venceu a disputa com outros
dois candidatos obtendo 63% dos
votos.
Com desconto de R$ 1,6 milhão
a SCG venceu a licitação para reconstrução da Avenida Tito Muffato. A empresa, em nome de netos
do ex-prefeito Jacy Scanagatta,
vai executar a obra por R$ 4,7 milhões.

É show
Além dos serviços de excelência em shows pirotécnicos,
a equipe Pirocenter destaca-se
por seu atendimento, variedade
e experiência no ramo do varejo
em Fogos de Artifício.
Novo endereço em amplo
espaço, na Jorge Rebelato, 123,
em frente a rodovia PR 486Saída para Tupãssi - 500m depois do trevo Ceasa. Telefones:
3322-1414 | 98801-9100 (watts)/ Facebook: Fogos de Artifício Pirocenter.

Para os assinantes Luiz Carlos Boruck, Marli Guerra, Silvana
Marcia Schilive, Divo Zago, Clodoaldo Lopes Bosco, Evandro Couto Vianna, Genesio Dresch, Luiz
Zucatti, Julio Pedro e Auri Eliane
da Silva.

