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Conexão Cascavel/Rondonópolis
Cidades guardam elevado grau de sinergia
Jairo Eduardo

Enfrentar a 163 ou a ponte aérea “pinga pinga”
para acessar o novo celeiro do Brasil? Essa seria a
questão central a ser respondida quando a pauta do
Pitoco desta edição precisava de todo jeito coincidir
com a necessidade de uma viagem a Rondonópolis,
a 1,1 mil km da cobra.
Começamos pelo fim. Rondonópolis é uma cidade promissora, cuja intensidade lembra o salto
que Cascavel recebeu na década de 1970 com
a mecanização da agricultura. Há convergências
importantes. O município mato-grossense de 210
mil almas também representa um entroncamento
logístico importante, o principal do estado, maior
produtor de soja do País.
As semelhanças estão em outros pontos: se caminhar pelo comércio, você pode se deparar com o
Luciano Hang, que está edificando em tempo recorde uma loja gigante
da Havan. Se visitar a transportadora, você corre o risco de encontrar
o “Seo” Oscar Agostinetto, da cascavelense Agotran. Na revenda
de automóveis, talvez se depare com o Nelvio Perin, ex-Slaviero/Ford.
Na central de fretes, você poderá encontrar o “Chacal”, João Lemos
Filho, ex-técnico do Tuiuti, com atuação na Coopavel e Móveis Conforto.
Até a pizza pode ter o guizo da cobra. A tele-entrega é da família Moriggi,

também de Cascavel. Se visitar a fazenda da Cleide
Zen Zancanaro (Viação Capital do Oeste), vai encontrar o Sandro Beletti, irmão do lateral, cascavelense
da gema. A cidade também é ponto logístico de outros
nomes conhecidos, como Jacy Scanagatta, Assis
Gurgacz e Pedro Muffato.
Bem, com tantas cobras no caminho, faltou responder se é melhor vir ao celeiro do Brasil pelo céu
do “pinga-pinga” ou pelo inferno da buraqueira na
163. Se você enxergar com o bolso e seu carro não
for devorado por alguma cratera, pode optar pela
rodovia. Irá gastar (ida e volta) cerca de R$ 800,00
entre combustível e refeições, mais 24 horas de
estresse no volante . Se analisar pela comodidade,
virá pela dupla Azul/Trip mediante desembolso de R$
1,1 mil (compra 20 dias antecipada). Mas também
irá consumir na ida 12 horas no “pinga-pinga” aéreo (Cascavel/Campinas/
Cuiabá/Rondonópolis) e outras sete horas para voltar (Rondonópolis de
carro a Cuiabá; Cuiabá/Foz via Azul; Foz/Cascavel de carro). Há outra
opção, como o ônibus que pedirá mais de 20 horas de paciência.
Em tempo: Ah, a moça da foto é a Maria, comandante do jato da Azul
que fez o voo Campinas/Cuiabá. A simpatia e o talento da piloto podem
ser critérios de desempate interessante para o duelo 163 x “Pinga-Pinga”.

Para baixo
Beto Richa está convencido de
que para duplicar o Anel de Integração com redução da tarifa
de pedágio só há um caminho:
alongar os contratos das concessionárias. Porém, em véspera
de eleição, não quer assumir a
decisão sozinho. Ele está propenso a submeter a ideia as
principais entidades do estado,
e obter respaldo para aditivar os
contratos - negociação que pede
também o chamegão de
Dona Dilma.

Com a restrição de voos permitidos no aeroporto de Cascavel, caiu significativamente o
número de passageiros. Os índices crescentes
- que ameaçavam visitar a casa dos 20 mil vieram para 14 mil em maio, 8,4 mil em junho
e 10,5 mil em julho.

Incontinente

Indignado empresário cascavelense, ao visitar um cemitério em Curitiba, deparou-se com
o túmulo do ex-deputado Aníbal Khury. Em um
protesto póstumo, fez xixi sobre a última morada do sujeito.”É o que ele merece”, sapecou ao
fechar o zíper.

“A distância é como o vento:
apaga as velas e acende
as grandes fogueiras”
(François La Rochefoucauld)

Pitocas
Valdemar Martignoni anda muito
requisitado por seus conhecimentos
no idioma germânico.
Coube a ele receber e traduzir o
renomado mestre alemão que veio a
FAG ministrar curso sobre a moagem
de trigo.
E como não poderia ser diferente,
a conversa terminou na Martignoni
Bier, onde os alemães “traduziram”
também algumas tulipas do consagrado chope da casa.
Publicada finalmente a nomeação
comissionada do “primeiro ministro”
Ivan, o Sombra.
O faz tudo do Edgar foi nomeado
para o cargo de assessor, com salário
de R$ 6,5 mil.

Acontece

Sombra sentiu na pele a política de
contenção do chefe, e sobreviveu a
primeira metade do ano com salário
de R$ 700,00
Se ainda não descobriram a almejada fonte da juventude, a da longevidade talvez sim. Deve estar na água
benta servida ao bispado de Toledo.
O município vizinho sedia a única
diocese do mundo em que os últimos
seis bispos estão vivíssimos e operantes: Dom Armando, Dom Lucio,
Cardeal Geraldo Magela, Dom Anuar,
Dom Francisco e Cardeal Scherer.
Ali, neste longevo colegiado de bispos, certamente, se almeja o paraíso,
mas sem pressa nenhuma para desfrutar deste privilégio eterno.

Pensata

Jacqueline Baldin Colpani foi a sorteada da TV 32”
na Casa do Colono do dia 27 de julho.

“Há três métodos
para obter sabedoria:
primeiro, pelo estudo e
reflexão, que é o mais
nobre; segundo, por imitação, que é o mais fácil;
e terceiro, por experiência, que é o mais amargo.Qual é sua escolha?”
(Confúcio)

Assis Gurgacz trouxe dois médicos
cubanos. E não está contente com o
resultado da importação.
Gurgacz, a propósito, gestiona mais
80 vagas para o curso de Medicina.
Como contraparte, irá construir um
novo hospital conveniado ao SUS, no
campus da FAG.
A recém-criada Associação Cascavelense dos Corredores de Rua, a Accorrer, saiu da fase de aquecimento.
Presidida pela professora Márcia
Fontanella, reuniu em seu primeiro
treino coletivo mais de 40 pessoas
para percursos de 6, 13 e 19 km.
Isso, num “friozinho” de cinco
graus. Uma das propostas da associação é resgatar a corrida dos 30 km
Cascavel. Domingo, às 9 horas, tem
outro treino coletivo no Lago.
O TRE ensaia reprovar os gastos de
campanha da dupla Edgar/Magal, fato
que, em última instância, pode cassar mandatos. O professor Lemos
também está com problemas naquela
repartição.

The end

“O melhor, ou nada!”

(Gottlieb Daimler, fundador da Mercedes
Benz, em frase proferida um século atrás)

Grupo Muffato traz para Cascavel
a tecnologia do autocaixa, que permite ao consumidor realizar sozinho
todos os passos de uma compra,
como pesar o produto, conferir o
preço, efetuar o pagamento e receber
o comprovante, evitando as filas dos
horários de pico. A inovação está implantada na loja da Rua Paraná.
Segundo o diretor do Grupo, Ederson Muffato, a novidade, além de
agilizar em até 20% o atendimento
no caixa, oferece ao consumidor a experiência de controlar todo o processo
de compra. “O cliente que usa o autocaixa passa a ser o agente da operação com total controle sobre o tempo
de permanência na loja”, explica.

Só rindo

Sentado na poltrona, o marido chora
desesperado!
- O que aconteceu? Pergunta a esposa.
- Lembra que o seu pai disse “ou casa
ou vai pra cadeia.”? Pois é! Hoje eu
estaria saindo da cadeia!

Abraços

Para os assinantes: Edson Luiz Campagnolo, Edicleia Beckmamn de Moraes, Algemiro Luiz Liston Junior, Jairo
Lombardo, Celso Motter, Mauro da
Soldavel, Gabriel Luvison, Robson
Silva e Izabelly Baldin.

