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Listonino, o fantasma da lista
Testemunha ocular da história dá sua versão para o vazamento da lista de devedores da Prefeitura

02/04/13 – Vereador Paulo Porto assina requerimento que
pede a lista dos maiores devedores do município. 13/05/13 – Após
intensas discussões internas no Paço, a Prefeitura entrega a lista,
com a ressalva de que ao torná-la pública, o vereador irá cometer
um crime. Porto decide acatar a ressalva jurídica. 15/07/13 – O
jornal “Hoje” publica a lista e começa uma discussão quente: quem
“vazou” o documento?
No esforço de encontrar o autor do “crime hediondo” ao tornar
pública a tal lista, o Pitoco contratou Scooby-Doo e os Caçadores de
Fantasmas. A caça bem sucedida chegou ao fantasma Listolino, que nos
concedeu com exclusividade o seguinte depoimento:
“A exemplo do Raul na célebre canção ´Eu Nasci há 10 mil Anos Atras´,
eu habito prédios públicos em Cascavel desde que aquele candidato
a prefeito perdeu a eleição por um voto na década de 1950. Já comi
muita poeira aqui e inalei fumaça, literalmente. Eu vi a chama do fósforo
aceso na noite escura clarear o rosto do sujeito que incendiou o prédio
de madeira da Prefeitura na década de 60, fazendo virar cinza papéis
escandalosos da roubalheira. Vi o flash da câmera fotográfica que flagrou
um amor clandestino na década de 70, e que culminou com o assassinato
do cara que supostamente usava a foto para extorquir. Nos anos 90, vi a
máquina que produzia quitações frias do IPTU em operação. Assombrado,
vi nos anos 2000 os dedos ágeis que digitavam códigos para roubar filmes
íntimos do gabinete para vender a extorsão. Eu vi de tudo nesta longa
jornada, inclusive a fila de otários que pagam impostos em dia para meses

depois se depararem com os refinanciamentos de dívidas com
100% de isenção dos juros para os espertos que não frequentaram a fila. Eu vi, ao longo de décadas, o jurídico perder prazo
para recorrer, beneficiando grandes devedores. Vi os olhos da
turma brilhar ao assinar aquele contrato milionário que dura
longos anos. Vi muitos outros colegas fantasmas vagarem por
aquele prédio e no prédio vizinho, sem que outras atribuições
funcionais lhes fossem designadas, que não sacar o salário no
fim do mês e fazer campanha eleitoral de dois em dois anos. Vi e vejo
muita gente de boa índole aqui, tanto entre os eleitos/nomeados como
entre os servidores de carreira. Mas também vi muitos deles silenciarem
diante do descalabro. Vi sacolas de dinheiro em espécie circulando pelos
corredores em diferentes gestões. Vi o vereador entrar ansioso no prédio
e sair feliz com o mensalinho pago em espécie. Ouvi atrás da parede o
extorquista dizer: paga agora ou eu publico.
Vi pagar asfalto que não foi executado, vi encomendarem a morte do
achacador. Vi comprarem o cargo de secretário, o vice conspirar contra
o titular. Vi cenas de sexo explícito no horário de expediente, vi de tudo.
Sou como o Raul. Vi amigos do rei sacarem em dinheiro na tesouraria e
calçarem o “empréstimo” com cheque frio. Vi o financiador da campanha,
aos berros, cobrar a conta em dinheiro público. Diante de tudo que vi
amigo, desde o poeirão da década de 50 até as pedrinhas que rolam
nos dias atuais, lhe asseguro que repassar essa listinha mequetrefe de
R$ 250 milhões me pareceu café pequeno”.

Temos vagas II
Evidente que Listolino é um personagem fictício. E que, certamente, caso
ele existisse de verdade e pudesse ter
presenciado a história de Cascavel a
partir dos gabinetes públicos, teríamos um relato aqui que demandaria
um milhão de edições do Pitoco para
publicar tudo. De toda forma, nossas
leis são muitos estranhas quando
fazem ocultar informações que em
qualquer nação civilizada estariam
disponíveis na internet. São esses
segredinhos que alimentam lendas
como a do Listolino, e possibilitam
os descalabros por ele narrado nas
linhas acima.

Se nas indústrias não está fácil recrutar
mão de obra, em instituições milenares está
difícil reter religiosos. O pastor da Igreja Evangélica Luterana “renunciou” após passar no
concurso do INSS e o padre que dirigia a revista “Catedral”, Clederson Chiesa, pediu “um
tempo” no sacerdócio.

Temos
vagas I
Cartazes fixados no comércio de Casca-

vel anunciam quase 300 postos de trabalho
recém-abertos no grupo Comil/Mascarello. Há
vaga inclusive para deficiente físico com contratação imediata. A cidade vive um vigoroso ciclo
de pleno emprego, embora muitos prefiram viver da bolsa esmola.

“É muito mais fácil
matar um fantasma do que
matar uma realidade”
(Virginia Woolf)

“Fica comigo”!

Pitocas
Convidadas pela diretoria da Acic,
autoridades da segurança pública estiveram, ontem, relatando a atuação
da polícia em um momento conturbado para o setor, por força das ocorrências no comércio.
Soube-se então que embora a sensação de segurança não seja uma realidade, o número de operações policiais saltou de 6 mil abordagens para
25 mil no comparativo do primeiro semestre de 2012 com o igual período
de 2013.
E que Cascavel saiu da triste segunda
colocação em número de homicídios
no Paraná. Foram 88 nos primeiros
seis meses de 12, contra 53 esse
ano.
E o tráfico de entorpecentes migrou
da maconha para produtos de maior
valor agregado: cocaína e crack.
Foram apreendidas 139 mil pedras
no primeiro semestre do ano passado,
contra 372 mil esse ano.

Carta do leitor
“Muito obrigado por enviar o jornal. O
Pitoco atualiza o cascavelense”
(dom Lucio Baumgaerten)

Três cascavelenses recebem, hoje,
em Curitiba, a distinção de “Guerreiros do Comércio”: Narciso Guilherme, José Alécio Saraiva e Paulo
Roberto Baldin.

A nova lei de zoneamento, restringindo
a subdivisão de lotes na bacia do Rio
Cascavel (região Sul da cidade e entorno do Lago Municipal), gerou um
efeito imediato.

Diz a lenda que, ao perceber um atacarejo das imediações vendendo a lata
da cerveja por 95 centavos, Helio Laurindo mandou comprar um caminhão
inteiro da mercadoria no concorrente.

Na região do Cascavel Velho, os terrenos perderam mais da metade do
valor, pois onde se podia edificar três
unidades habitacionais, agora só pode
construir uma.

E a turma da “previsão do tempo”
aposta que nuvens e trovoadas vão
assolar o setor de combustíveis em
breve. Uma nova guerra de preços estaria prestes a ser detonada a partir
do alto da Avenida Brasil.

Terrenos que facilmente eram vendidos por R$ 100 mil até o mês passado, agora recebem ofertas de R$
40 mil.

O programa de TV de maior audiência
em Cascavel não é a novela, nem o futebol. É o “Jornal Nacional”, da Rede Globo, que belisca 72% de audiência aqui.
O Futebol Solidário da Apae deverá
acontecer esse ano no Estádio Olímpico. O “cara”, deputado Romário, já
está convidado.
A revista “Aldeia”, que rivaliza na
proporção um por um com a “Veja”
na circulação paga em Cascavel, atraiu anunciantes nacionais na edição
deste mês, como Havaianas e a indústria de bikes mineira, Sense.

Abraços

Brad, esse simpático cãozinho,
estará entre os animais para doação,
neste sábado, em frente à Catedral
(a partir de 9 horas). A partir desta
edição, o Pitoco publicará um anúncio de doação para cada 5 adesivos
do mascote colados nos carros dos
cascavelenses. Você também pode
contribuir com a causa. Informe-se
sobre o Brad no 9143.0810. E sobre
como receber o mascote no pitoco@pitoco.com.br

Para os assinantes: Alexandre Macorin, Paulo e Rosi Pucci, Marcos
Antonio Sartor, Anderson Ricardo
de Santos, Alex Sandro Bozza,
Marcelo Soares e Ademar Luz da
Silva.

O pior vazio que um ser humano é capaz de enfrentar... é o
vazio na carteira!

As construtoras de casas populares,
com a vigência da lei, estão migrando
para as regiões Oeste e principalmente Norte do município, onde a
legislação é mais branda.
O tradicional Jantar do Panificador
acontece nesta sexta-feira, no Buffet
Palacius.

LIQUIDA
CAMISA MANGA LONGA
JAQUETAS COURO
MASCULINA APENAS
ECOLÓGICO APENAS
MODA R$
,90
,90
R$
CADA
CADA
INVERNO

79

29

The end
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