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Grupo Alpha ronda Cascavel
“Exame” aponta “explosão” de novos ricos na cidade

Cascavel está no seleto ranking
brasileiro das oito cidades do interior
com população inferior a 500 mil
habitantes que mais irão acrescentar
famílias de classes A e B. Serão 21
mil famílias abastadas aqui (quase 80
mil pessoas com alto poder aquisitivo)
em 2020.
A informação está no estudo “Redefinindo a Classe Média Emergente do Brasil”, elaborado pela consultoria
Boston Consulting Group (BCG) e publicado em julho último na “Exame”,
principal revista de economia do País.
A cidade é citada três vezes na reportagem intitulada “A força do
interior – os novos polos de riqueza do Brasil”. Cascavel é o município
melhor posicionado do Sul do Brasil no ranking da BCG.
Vale lembrar que a cidade avançou várias posições no Índice de Desenvolvido Humano (IDH) divulgado na semana passada, e agora está
entre os quatro melhores do Paraná.
Até no aeroporto, após algumas patacoadas, os ventos mudaram de
direção. A Anac confirmou, ontem, a liberação de novos voos no Aeroporto de Cascavel. Não há mais restrição à movimentação de aeronaves
ATR-72. Com a decisão, a Azul amplia a oferta de voos a partir de 4 de
setembro. Já há bilhetes à venda para a Curitiba partir de R$ 149,00.

Com a licitação do terminal autorizada essa semana – o que irá
multiplicar a área por cinco – e
outras melhorias, Cascavel espera
atrair grandes aeronaves, como os
Boeing 737-700, a linha AirBus até
320 e toda a linha de aeronaves da
Embraer.
Alphaville - São esses indicadores
que trazem a cidade para o mapa de grandes investimentos. O Pitoco apurou, com exclusividade, que o grupo Gafisa S/A fez ofertas por
áreas nobres em Cascavel. A intenção é construir aqui uma unidade
do condomínio de luxo Alphaville. Emissários do grupo, que possui 60
empreendimentos nas cidades mais promissoras do país, andaram de
tratativas com o pessoal da Plantar, com o “seo” Dambros, a família
Gobi, com o Paulo Marques e com os Rebelatto.
O engenheiro agrônomo Agassiz Linhares confirma o contato com a
família Rebelatto, que possui uma área na região do Contorno Oeste. A
Gafisa acenou com 25% de participação aos cascavelenses que entrarem com a área. Os Rebelatto pediram 50%. A negociação não fechou,
mas o grupo Alpha continua rondando a cidade que mais enriquece no
Sul no Brasil. Esses caras sabem onde por seu rico dinheirinho. Alguém
se habilita?

Numerologia
O julgamento da cassação do
prefeito de Cascavel e seu vice,
no Tribunal Regional Eleitoral virou
uma novela. Os capítulos de protelação da decisão ensejam inúmeros enredos. Há inclusive, quem
já tenha convicção do resultado. A
aposta mais frequente é de 4 x 2
pela absolvição do 12. O intrigante
no período pró-epílogo, anunciado
para próxima semana, reside exatamente aí. Como o “mercado da
especulação” já tem convicção do
resultado? As cartas estão marcadas? Quanto vale o mandato de
um prefeito de Cascavel?

Em 12/12 de 2012, a juíza Jaqueline, de
Cascavel, não viu irregularidades na prestação
de contas da candidatura 12, da dupla Edgar/
Magal. A turma do PT (13) recorreu. Agora,
terça-feira, o TRE julga em segunda instância.
A data numérica de terça? 13/08/13. Façam
suas apostas, senhores...

Conexão 467
Está configurada a fusão entre a Dinâmica
Seguros, do ex-presidente da Acic, Valdinei
Antonio da Silva e a VIP, principal seguradora da região de Toledo. A fusão constitui
uma das maiores empresas do ramo no Sul
do País.

“Deus, para a felicidade do homem, inventou a fé e o amor. O Diabo, invejoso,
fez o homem confundir fé com religião
e amor com casamento”
(Machado de Assis)

“Como é difícil acordar calado,
Se é na calada da noite eu me dano
Quero lançar um grito desumano,
Que é uma maneira de ser
escutado...”
O trecho é da música do Chico
Buarque. Talvez a frase mais conhecida da canção é a que empresta o
título a esse texto. Era o auge da ditadura militar.
Todas as letras de músicas eram
submetidas à tesoura do censor.
“Cálice” foi o drible desconcertante
na censura. Chico, na canção, denunciava o “cale-se” da ditadura. O censor não entendeu, a música passou
no teste da tesoura, e se transformou
em um hino dos que arriscaram a vida
para denunciar a tirania dos milicos
contra a liberdade de expressão.
Censurado
Chico, que agora também dá nome
a Papa, é invocado neste texto para
lembrar que a censura acabou, mas
a tesoura continua afiada. Em reunião realizada na última terça-feira
no Paço Municipal, duas integrantes
do Conselho Municipal da Mulher
tentaram fazer passar um ofício para
as diretoras, recomendando impedir
a circulação do Pitoco nas escolas
públicas.
“Mercadoria”
No argumento, uma das conselheiras sustentou que edição recente do
informativo (maio de 2013, intitulada
“Piaia e o ciclo da perereca”) reduz a

mulher à condição de “mercadoria” o
que traduz mal exemplo para os estudantes. Mesmo esclarecida a respeito do contexto histórico da reportagem, a conselheira insistiu na carta. E
foi apoiada por uma segunda opinião,
que já cogitou censurar também outros jornais de Cascavel pelo crime
hediondo de exporem fotos sensuais
de mulheres “mercadoria”.
Preconceito
Embora o Conselho Municipal da
Mulher, como o nome diz, represente
todas as mulheres da cidade, inclusive as prostitutas (por serem mulheres) não faltaram na reunião falas
preconceituosas contra as profissionais do sexo. Talvez o melhor caminho seria alterar a nomenclatura para
“Conselho Municipal da Mulher –
menos das prostitutas e todas as garotas que posem em trajes sensuais
para os jornais locais”.
Facebook
É de bom senso a presidente do
Conselho, Inês de Paula, recolher
as tesouras antes que alguma “talibã” requisite um ofício para instituir a
burca islâmica nas estudantes cascavelenses, cortar o sinal da Rede Globo
na hora da novela das 21 horas, e notificar o Mark Zuckerberg para tirar
o Facebook do ar somente em Cascavel, no Oeste do Paraná, sob alegação de que na rede azul também
há milhões de fotos moças sensuais
(mercadorias).
Em tempo: como a maioria do

Conselho é composta de mulheres
esclarecidas e norteadas pelo bom
senso, o ofício da tesoura não passou na plenária. Primeiro por ser
escandalosamente inconstitucional.
Segundo, para não colocar Cascavel
na chacota nacional novamente (lembram do fraldão dos cavalos?), com
manchetes tipo “Jornais são proibidos
de circular em cidade do interior do
Paraná”
Análise
As incomodadas com a exposição
da beleza da mulher brasileira deveriam morar no Afeganistão, Arábia
Saudita ou Irã, onde liberdade de
expressão é palavrão, e as mulheres
oprimidas e humilhadas não podem
mostrar nem os tornozelos. A edição
censurada do Pitoco mais parece
um gibi do Maurício de Souza, se
contrastada com o que os jovens
assistem na novela ou acessam na
internet. O melhor controle da família sobre os conteúdos veiculados
na TV, continua sendo aquele objeto
retangular, normalmente de cor preta e cheio de botões, o tal controle
remoto. Aos púdicos, basta desligar
o aparelho na hora da novela ou trocar de canal. Dispensa-se a tesoura
do tirania, o cale-se do sensor. Se o
jornal incomoda, faça uma fogueira,
como na Santa Inquisição, e queime-o. Já disse o sábio: “Cada livro
queimado, ao ser consumido pelas
chamas, ilumina o mundo”.
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The end

Dona Inês, desconfie sempre
daquelas pessoas que se julgam no
direito de impor o que você pode assistir e o que você pode vestir. Desconfie sempre da pessoa que tem a
pretensão de determinar e o que você
pode escrever e o que você pode ler...
Inês, afasta de mim esse cale-se!

Leia na Aldeia
A revista “Aldeia” circula hoje com
um achado de sustentabilidade no
Oeste do Paraná. A reportagem da jornalista Rejane Martins será inscrita
no Prêmio Amop de Jornalismo. Nas
páginas amarelas, um papo franco
com a nutricionista Juliana Pansardi,
onde a casa de ferreiro tem espeto de
aço.
César Machado

“Afasta de mim esse cálice, pai”

Tremendão

Erasmo Carlos estará neste sábado em Cascavel, no Tuiuti. O “Tremendão” vem pelas mãos da Mantovani. Informações no 3225-3983.
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