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Projeto de R$ 130 mi avança!
Mega-empréstimo passou, ontem, no funil estreito do Tesouro

O prefeito de Cascavel estava eufórico,
ontem, às 23h05, horário que o Pitoco
o alcançou por telefone. Edgar Bueno
falava do Rio de Janeiro, onde recebeu
a segunda melhor informação do ano
para ele (a primeira foi sua cirurgia
bem sucedida): O mega-empréstimo
junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), uma fortuna a
juros subsidiados, acabava de passar no
funil mais estreito, a fase mais temida:
a rigorosa avaliação da Secretaria do
Tesouro Nacional (STN).
Há ainda duas etapas para vencer,
uma na primeira quinzena de agosto,
quando acontece uma rodada de negociação na Secretaria de Assuntos Internacionais e depois, provavelmente em setembro, quando o
Senado será consultado para dar seu aval. A etapa de agosto é mais
protocolar, já que o BID está de acordo com o projeto. A do Senado
corre o risco de algum contágio político eleitoral, como aconteceu com
o veto do senador Requião ao empréstimo ao Governo do Paraná.
De toda forma, o obstáculo maior, aquele oceano de documentos

exigidos pelo STN, está superado. Embrulhado na papelama do BID, está o maior aporte
de recursos da história do município. Entre a
grana do financiamento internacional e a contrapartida do município, são R$ 130 milhões
para investimento em mobilidade urbana.
O calçadão, por exemplo, perde sua “minhoca” já na primeira etapa de execução do
projeto. E fica exatamente como na imagem
que ilustra esse texto, provido de canaleta
exclusiva de ônibus, ciclovia, academias a
céu aberto e inúmeros equipamentos urbanos que jamais sairiam das pranchetas sem
muito dinheiro.
Barriga - O projeto prevê ainda novos
terminais de transbordo, quatro parques ambientais (com formação
de lagos), abertura de ruas, centros de convivência, viaduto, enfim,
uma enxurrada de obras com potencial de representar a redenção
do derradeiro mandato de Edgar. Talvez por essa razão, na noite de
ontem, ele tenha dito, em outras palavras, que a tensão pré-STN havia
lhe gerado uma imensa dor de barriga. “Não publica isso, por favor”,
pediu o prefeito. Desculpa aí, Edgar, agora já foi...

Diário da cobra
.

Todos aqueles que nutrem amor –
mesmo que interessado – pelo município de Cascavel, devem se somar
ao esforço e respaldar essa etapa,
digamos, mais política, do trâmite
no projeto do BID. Ou, na pior das
hipóteses, não atrapalhar já ajuda.
Pouco importa quem levará os louros
políticos. Interessa sim que, bem
aplicada e executada, essa dinheirama toda pode estabelecer uma sólida
plataforma da futura metrópole. Torcer contra é jogar no time do “quanto
pior melhor”. E essa postura nunca
deu camisa para ninguém.

Um recorte no mapa de Cascavel entre
a Rua São Paulo (edifício Gemini) e o alto
do Incra, há algumas quadras dali, provavelmente produz a maior concentração de
donos de jornais diários do mundo: Rosalvo
Tavares, Kaefer e Formighieri, que junto comandam quatro periódicos.

Ossos do ofício
O médico Jorge Bocassanta mantém a média de mais de 130 cirurgias por mês, enfrentando diariamente a longa fila do SUS. Com
pelo menos meia dúzia de operações por dia,
o doutor ganhou uma lembrancinha nos dedos
da mão direita: o calo do bisturi.

“O cachorro só é o melhor
amigo do homem porque não
conhece o dinheiro”
(Frase repetida a exaustão pelo médico Antonio Romero)

Capelão que diz não!

Pode mandá-lo para os cafundós que não irá ofendê-lo

rão para o gaudério. Sem desprezo
aos ervateiros locais, como ele faz
questão de ressalvar, Capelão se
desloca em seu Fiat “pelado” até
Severi (RS), onde só compra a tal erva
mate Realeza.
Aproveita a viagem para trazer até
300 cuias nos bancos e porta-malas
do Pálio para vender em sua loja de
artesanato no Jardim Clarito, região
Norte de Cascavel.
Fora rifeiro - Capelão não aprecia muito o varejinho da política. No
mural de seu gabinete, um exemplar
do Pitoco fixado e um cartaz escrito
a mão: “proibido vender rifas aqui”.
E outra mensagem que diz: “sou do
baixo clero”, expressão usada para
definir parlamentar que está fora das
cúpulas. Também não faz projeto para
batizar nome de rua. E questionado se
é de situação ou oposição, responde
de bate pronto: “não sou oposição
nem situação, sou de posição”.
E a posição dele é quase sempre
dizer não, por mais que isso possa irritar a galera do Paço.
Em tempo I: se quiser ofendê-lo,
não o mande para os cafundós do
Judas, expressão utilizada nas antigas para designar um lugar muito
distante. Rui Capelão Cardoso nasceu

“Vem para a base aliada do prefeito”, disse um. Ele respondeu não.
Recebe o amigo do rei para ajustar
aquela encrenca do terreno lá do
Country, disse outro. “Não”, também
foi a resposta. Para de incomodar os
projetos do Executivo, sugeriu o outro.
Outro “não”. “Troca seu carrinho de
sofridas mil cilindradas, sem ar e direção, por um veículo a altura de um
vereador do município”. Não de novo.
Ônibus sem cobrador: não! 265 cargos comissionados na Prefeitura: não!
Aumento do IPTU: não!
Rui Capelão Cardoso é o vereador
que diz não. E também não se importou de segurar esse cartaz improvisado
escrito pelo Pitoco, no início da noite
de ontem, em seu gabinete na Câmara.
Quer ouvir um sim deste ex-bombeiro que acabou se aposentando na
Copel? Oferece uma cuia de chimar-

The end

67 anos atrás em Tabai (RS), na Linha
Cafundó, portanto, não irá se ofender
o suficiente.
Em tempo II: Capelão é o “lanterninha” entre os 21 eleitos, com modestos setecentos e poucos sufrágios. De
suplente ele virou vereador no ocaso
jurídico do Mário Seibert. É água e
óleo. Do Mário que diz “sim” para o
Capelão que diz “não”.

Deu no face
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à vista
R$1.599,00

(Mark Twain)
2) “Jamais xingue um homem de cachorro, muito menos um cachorro de
homem, porque nenhum cachorro
merece tamanha humilhação”
(Acir Mandello)

A Santa Ceia

A montagem acima, inspirada no afresco da Santa Ceia, de Leonardo da
Vinci, traz o prefeito Edgar Bueno ao centro, e os 12 vereadores da base
aliada, tratados aqui como apóstolos do poderoso. Resta saber quem fará o
papel de Judas Iscariotes, aquele das 30 moedas de prata.
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1)“Se recolhes um cachorro faminto
e lhe deres conforto, ele não te morderá. Eis a diferença entre o cachorro
e o homem”
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