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Sadia, 53 anos depois
BRF avança entendimento para investir R$ 35 milhões em Cascavel

A BRF, mais conhecida pelas marcas
Sadia, Perdigão e Batavo, está com um pé
em Cascavel. Estão avançadas as negociações para instalar uma operação do grupo
na fazenda Refen, acessível pela estrada da
Ponte Molhada, saída para Curitiba.
A área tem 700 hectares e pertence ao
agropecuarista Renato Festugato Neto.
Ali a gigante que emprega 110 mil funcionários no Brasil e outros onze países, vai
estabelecer um incubatório para abastecer
a planta frigorífica de Dois Vizinhos, no
Sudoeste do Paraná.
Serão 39 aviários de grande porte, distribuídos em seis núcleos, com 90 mil metros
quadrados de área coberta. É empreendimento para R$ 35 milhões, 120 empregos
diretos e 55 milhões de ovos/ano.
Festugato Neto não quis conceder entrevista. Disse que a parceria, embora em
estágio avançada, ainda está em negociação.
O Pitoco confirmou a informação em
outra fonte: o secretário de Desenvolvimento Econômico, João Alberto Soares
Andrade. Ele está na linha de frente da
prospecção, porém foi econômico nas palavras, limitando-se a confirmar as tratativas.

João Alberto Soares: econômico

Há uma razão de ser nas cautelas. O
franguinho da Sadia é arisco. Segundo reportagem publicada em outubro de 2013,
no periódico toledense “Jornal do Oeste”, o
maior frigorífico da América Latina, localizado na cidade vizinha, seria em Cascavel.
Não foi por que cacarejamos antes de
botar o ovo. Segundo a reportagem, o ex-prefeito de Toledo, Egon Pudell (tio do
Ernani), relata em detalhes porque Cascavel
perdeu a Sadia 53 anos atrás. “Fui eu quem
trouxe a Sadia para Toledo”, disse Pudell
(in memorian).
Segundo ele, é preciso voltar até 1.957
para entender esta história, quando o en-

Doutor Lucas

Editorial
A BRF gera mais de 7 mil postos
de trabalho na vizinha Toledo. É
responsável em grande escala pelo
gigantesco valor bruto de produção
agropecuária toledense, o maior do
Paraná. Após a fusão entre Sadia e
Perdigão, o mando administrativo
da unidade migrou de Toledo para
Curitiba. A instalação da Sadia
na vizinha, ofertou um saudável
equilíbrio econômico e social ao
Oeste do Paraná, tornando suas
principais economias (Cascavel,
Foz e Toledo), complementares, e
não concorrentes.

tão prefeito de Cascavel, Octacílio Mion,
divulgou que a Sadia se instalaria em solo
cascavelense. A notícia, segundo os relatos,
“causou furor na região”.
Pudell conta todos os detalhes de como
os políticos de Toledo cercaram o homem
forte da Sadia, Atilio Fontana, de forma a
alterar a disposição inicial da gigante.
A reportagem completa, com a entrevista
esclarecedora de Egon Pudell, está em www.
pitoco.com.br (seção “Leia Mais”)
Voltando para a parceria do Festugato
Neto com o frango assustado: o contrato
será de 15 anos, renovável por mais 15. O
agropecuarista tem vasta experiência no
ramo.
Por 20 anos, Neto parceirizou com a
Globoaves nos incubatórios. A BRF está
ocupando rapidamente o ninho vazio deixado pela Diplomata e a Globoaves, ambas
em processo de recuperação judicial. Daqui
a pouquinho já dá para cacarejar. A galinha
dos ovos de ouro terá botado o primeiro
exemplar na fazenda do Festugato.
E a Sadia, mais de meio século depois da
operação casada Fontana/Pudell, finalmente terá chegado a Cascavel.

Sob rejuvenescida direção, a Univel
busca de forma obstinada cumprir o
planejamento elaborado até 2021.
No documento está enfatizada a meta
mais ousada: instituir o curso de Medicina
no Centro Universitário. Já houve
sondagens para a aquisição de um
estabelecimento hospitalar de Cascavel.

Falou & disse
“Sabem o que é uma freira
fofoqueira? Terrorista. Porque
a fofoca é como uma bomba...
Atira a bomba, destrói tudo e
vai embora tranquila. Freiras
terroristas, não”.
(Papa Francisco, em declaração
explosiva, na visita ao Peru)

Sem visitinha
Disputa duríssima e milionária acontece
na licitação do transporte escolar rural.
Empresas que, desde sempre, prestam o
serviço em Cascavel viraram a mesa. Em
atos de impugnação, alegam que o Paço
deveria ter exigido a visita técnica dos concorrentes. A tal visita, em alguns casos, dá
oportunidade para cartelizar a disputa.

Demolir a Tito
Via já levou nome de faroeste americano
A estrada, informalmente batizada de Chaparral, levantava
poeira no alto do bairro Santa
Cruz nos anos 1970. Era chamada
assim porque dava acesso a fazenda de mesmo nome, de propriedade da família Meneghel, entre
Cascavel e Toledo.
Chaparral era um faroeste
americano de 1967, ano em que a
vida imitava Hollyhood em Cascavel. Depois recebeu um nome:
Tito Muffato, homenagem ao fundador da rede de supermercados.
Antes da Univel chegar, nos anos
1980, o lugar perdeu a oportunidade de sair da capoeira.
O então prefeito Fidelcino
Tolentino anunciava um vasto
terreno, onde hoje está o Conjunto Paulo Godoy, para a Rio
Guahyba, empresa gaúcha da
área de tecelagem, que prometia
1,2 mil empregos em troca de generosos benefícios fiscais.

A Rio Guahyba nunca atravessou o Córrego Bezerra, e ficou só
na placa empoeirada às margens
da Chaparral. Ontem, a Tito Muffato recebeu outras placas e a caravana do Paço. Anunciou-se que
a via será demolida.
No lugar que imita a superfície da lua, uma das empresas do
ex-prefeito Jacy Scanagatta irá
pavimentar por R$ 4,7 milhões
mais de 40 mil metros quadrados, entre a Tancredo Neves e a
Avenida Brasil, dotando a artéria
do polo universitário de algo que
possa ser chamado de avenida.
A Tito terá também ciclo-faixa, o que permitirá um passeio de
bike do elegante residencial Treviso até o trevo do Ceasa, em corte
transversal que inclui a Tancredo
Neves e a Brasil. A reconstrução
que avivará a poeira da Chaparral, começa esta semana e deve
ser concluída em 10 meses.

Pitocas
A direção administrativa da
rede de farmácias Estrela está de
mudança. Sai do Felipe Adura,
vem para o edifício que sediava o
hotel Paraná, fechado há três meses, na Souza Naves com Brasil.
A propósito, o finado hotel já
foi um hospital, no tempo em que
Jadir de Mattos era um jovem
doutor na Cascavel nos anos 1960.
Nelson Padovani é o próximo a desembarcar de mala e cuia
no Paço Municipal. Antes, se empenha em segurar o mandato. Ele
é suplente de Valdir Rossoni,
que está a pedir a cadeira de volta.

Derby nortista
O Paço está licitando R$
6 milhões para verba de publicidade. O valor, embora dimensionado para atender dois
anos, trouxe agências de todo
lado. Duas delas, do Norte do
Paraná, duelam na Justiça
há dois anos para agenciar a
verba de Maringá, que neste
período todo ficou sem poder
anunciar seus feitos.

Aquele abraço
Elizabeth Mendoza,
Dilce Appel, Rene
Cecílio Filho, Edson
Moresco, Sidney
Mazutti, Beto
Guilherme, Jair
Lang, Paulo Lupatini.
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