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Qual sua idade em 2030?
Energias concentradas no Aeroporto Regional abatem galinha em pleno voo
Cascavel, 2030. Leonaldo Paranhos da
Silva será um vovô de 64 anos. O antecessor
dele, Edgar Bueno, um velhinho de 82. O
quarentão Edson Vasconcelos, presidente
da Acic, terá 53 primaveras. Na hipótese de
que Marcela não esteja viúva, Michel Temer
terá quase 90 anos, possivelmente com a canela
ornada por uma tornozeleira.
2030 é o ponto futuro em que a sociedade
organizada de Cascavel, em rara sintonia com
os vizinhos de Toledo, vislumbram assistir
pousos e decolagens de grandes aeronaves no
vasto campo de soja do Espigão Azul, onde
estão algumas das terras mais férteis do Oeste
do Paraná.
É ali, em área de mais de 100 preciosos
alqueires, que está projetado o Aeroporto Regional do Oeste. O próprio nome de batismo já
revela a preocupação de juntar gente na causa.
Não por acaso, um dos mais empenhados é o
deputado toledense José Carlos Schiavinatto.
Quando sexta-feira chegar, os prefeitos de
Toledo, Cascavel e Tupãssi (municípios vizinho
da área), estarão na Acic. Eles assinam, sob

O Aeroporto Regional distância de 26,5 km do
centro de Cascavel e 20,5 km de Toledo

aplausos de organizações como Oeste em Desenvolvimento e Conselho de Desenvolvimento
Sustentável de Cascavel, decretos que tornam
de utilidade pública áreas dos três municípios
destinadas a construção do aeródromo.
A conversa não vem de hoje. Jaime Lerner,
então governador do Paraná nos anos 90, chegou a dizer: “já me vejo em algum aeroporto da

Editorial
A duras penas, Cascavel e Toledo
perceberam que vender o jantar
para comprar o almoço é pensar
pequeno. E que pensar pequeno
ou pensar grande da o mesmo
trabalho. E que o voo da galinha
é curto e desajeitado. Portanto,
mesmo que alguns de nós não
estejamos lá para ver, o espigão
deverá receber os jatos planejados
agora em 2017, no crepúsculo
alaranjado da próxima década.
Para usar um jargão, sexta-feira
damos o primeiro passo da longa
caminhada.

Agilidade, confiança
e o atendimento
que é daqui!
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Falou & disse
“Nem estarei aqui daqui 10
anos”
(Deputado “voo de galinha”
de Cascavel em recente
reunião do Aeroporto Regional)

Europa olhando a plaquinha onde está escrito
Cascavel”. Chegou a imitar o ruído que faziam
as rudimentares “plaquinhas” que antecederam
as telas digitais com informações de voos.
Apesar do ruído, Lerner nunca assinou a
desapropriação do espigão. Até por que, a
lavoura de soja vale muito dinheiro ali: entre
2,5 mil e 3 mil sacas por alqueire. Significa
dizer que desapropriar 100 alqueires implica
em um desembolso de R$ 165 milhões, nas
cotações de hoje.
2030 é longe demais? Os aeroportos de
Cascavel e Toledo serão definhados para viabilizar o regional? São perguntas frequentes para
presidente da Acic, Edson Vasconcelos, sujeito
careca de saber que o olhar imediatista pautado
no calendário eleitoral sempre preponderou
por aqui.
“Nosso papel é induzir a sociedade para
um olhar a longo prazo. Não se trata de um
projeto de governo, se trata de um projeto da
sociedade, no qual, lógico, os representantes
políticos são bem vindos. Mas quando o projeto
é da sociedade, quem atuar contra irá jogar
seu capital político no lixo”, enfatizou.

Lar na cobra I
Conforme insinuado aqui na edição
anterior, o bom entendimento entre os
Kaefer e a Cooperativa Lar vai para além
de trocas de elogios nas redes sociais
por conta do patrocínio do filho do
Roberto no automobilismo.
O coração da Lar no bólido do jovem
piloto também traz outras significações.

Lar na cobra II
Estão avançadas as tratativas para
Irineo da Costa Rodrigues, o chefão
da Lar, adentrar os frigoríficos da
Globoaves como novo dono do pedaço.
As conversas giram no entorno de duas
centenas de milhões de reais.
Uma pequena fração, da ordem de R$
40 milhões, separam compradores de
vendedores neste momento.

No escurinho pode
pode?
?
Endurecer a lei para evitar o uso
do celular ao volante ainda não
surtiu resultados em Cascavel. A
multa, que era de pouco mais de
R$ 80, foi para quase R$ 300 a
partir de novembro de 2016.
As estatísticas da Cettrans mostram que a média de autuações
por esta conduta antes da lei, ficava em torno de 500 por mês. Em
vigor há meio ano, os números
permanecem nos mesmos 500 em
média.
Foram 555 multas em novembro,
533 em dezembro, 561 em janeiro,
485 em fevereiro, 677 em março,
445 em abril e 526 em maio.
A dúvida é: a multa que subtrai
sete valiosos pontos da CNH pune
todos os condutores ou apenas o
que não usam insulfilm? Os olhos
dos agentes conseguem ultrapassar o filme escuro para flagrar o
usuário ao zap-zap no volante?
Cascavel não dispõe do luxímetro, equipamento capaz de aferir se
a película do vidro está nos parâmetros legais. Sem o equipamento,
o agente precisa acreditar em um
selo aplicado no próprio filme.

Aqui fica dúvida: o sujeito
transparente certamente vai levar
a multa do celular. E no escurinho,
pode usar o aparelho?
Ambos estão errados. Ambos deveriam ser punidos.

Gênio da lâmpada
O Gaeco foi às ruas de Cascavel
para desmantelar um esquema
que desviou R$ 7 milhões da Copel. Será que agora os “tiras” chegam a mitológica “Máfia da Lâmpada”, da qual Marlise da Cruz
falava na campanha eleitoral?

Pensata
Quando os homens são puros,
as leis são desnecessárias; quando
são corruptos, as leis são inúteis
(Thomas Jefferson)

Abraços
Para os assinantes Clari Helena Hoff, Antonio de Padua
Batista, Enor Massoni, Hermes
Antonio Bertussi, Tania Rosalia
Comoretto Bozza, Lucinha e Caio
Vanni e Fernanda Zachet.

Por um planeta +

Voluntário

Faça uma boa ação!

GRÁFICA

Pitocas

Amor antigo

Ativistas das energias limpas fizeram passar na Câmara Temática
da Mobilidade do Cascavel 2030 a
eletrificação da frota do transporte coletivo urbano.

A concha da Shell reapareceu no
posto mais tradicional da cidade,
o Central do Belgio Jr e familiares. Parceiros desde 1948, separados pelo acaso nos últimos anos, o
local volta a ostentar o nome que
o consagrou: Posto Central Shell.
Por coincidência ou não, as reformas e adequações visuais ficam
prontas no Dia dos Namorados.

Tramita na Câmara projeto de
autoria do vereador Gugu Bueno, que pune com a perda do alvará comerciantes receptores de
carga roubada.
O prefeito Paranhos acena
aumentar a contribuição da Prefeitura no IPMC. Não é caso para
debater no Conselho de Contribuintes? Não é o caso de aumentar a contribuição também dos
futuros beneficiários?

O número
R$ 356 mil por dia, é o gas-

to da Prefeitura de Cascavel com
saúde pública. Esse número já foi
de meio milhão/dia, índice que
deverá ser alcançado nos próximos meses.

The end
Agora que o Rocha Loures
está preso, quem vai carregar a
mala do Temer?

Mídia
Com 28 avaliações e 4,6 estrelas em 5 possíveis, a fan page do
Pitoco traz textos originalmente
publicados na versão impressa
do newsletter. Faça uma visita
digitando pitoco na busca do Facebook. Aproveita a ocasião para
curtir a página.

Só rindo
Nota de Esclarecimento: Prezados cascavelenses, devido a uma
falha em nossos sistemas, hoje
cedo foram enviados alguns raios
de sol por engano para sua cidade.
Já resolvemos o problema, voltamos a nossa programação normal
de chuvas. (Equipe São Pedro)

