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Beto enfrentará os gastões?
Palácio Iguaçu é desafiado pelo conceito de “autonomia para gastar”
A questão é: Qual o principal fator a explicar
a ruína da economia nacional, mergulhada na
mais profunda recessão da história? Corrupção
endêmica ou incompetência e má gestão? Talvez correto seja apontar a mistura de ambas.
O Paraná é um exemplo de como o descontrole público onera diretamente o pagador de
impostos. Transcorria o ano de 2014 e, em
pleno período eleitoral, pouca gente sabia da
verdadeira situação econômica do estado e
do País.
Tanto Dilma Roussef como Beto Richa
foram reeleitos escondendo dos eleitores – e da
oposição incompetente, que deveria conhecer
os números – a situação trágica das contas
públicas. Quando soldados apareceram empurrando viaturas da PM em pane seca era tarde,
o tucano já estava reeleito.
Gestão temerária, gastança e operações
suspeitas em arrastada investigação, como o
escândalo da Receita e o assalto ao dinheiro da
educação da Operação Quadro Negro, levaram
as finanças do Paraná ao fundo do poço.
Duro, liso e devendo na praça, Richa trouxe
Ricardo “Mãos de Tesoura”, o secretário da
Fazenda, com plenos poderes para cortar gastos

e incrementar a receita. Como dinheiro não dá
em galho de árvore, Ricardo mandou visitar o
bolso dos pagadores de impostos.
Um pacote de maldades foi desembrulhado
no Iguaçu com aumento na já sangrenta carga
tributária. Um dos impactos mais doloridos foi
o escandaloso reajuste de 40% no IPVA.
Com números divulgados recentemente é
possível entender melhor o descontrole nos
gastos. Para ficar em um exemplo: as universidades estaduais. A folha de pagamento das sete
instituições cresceu 144% desde 2010, contra
uma inflação no período de 50%.
O orçamento nominal das universidades
“gratuitas” saltou de R$ 871 milhões para R$
2 bilhões. E é preciso muita grana mesmo para
pagar os supersalários de alguns marajás do
serviço público. A reitora da Universidade de
Londrina ganha R$ 35 mil, o dobro do salário

Pizza na tigela

Editorial

É verdade que o governador evitou
uma tragédia maior, como a dos
cariocas e gaúchos, quando enfiou
goela abaixo o pacote de maldades
em 2015? Sim, é verdadeiro. Mas
também é verdade que uma gestão
austera e honesta desde o primeiro
dia de governo, lá em 2011, teria
evitado ou atenuado o remédio
amargo. Os gestores precisam
aprender a dizer não. Mesmo que
isso resulte em reações histéricas do
sindicalismo barnabé incrustado nas
repúblicas autônomas bolivarianas
da UEL, UEM, Unioeste...

do prefeito da cidade, e acima do teto constitucional.
Os reitores de Maringá e Cascavel também
são melhor remunerados que os respectivos
prefeitos, sobre os quais incide responsabilidade imensamente superior as dos magníficos
chefes das universidades.
O Iguaçu tenta retomar as rédeas sobre a
gastança do ensino superior. Ricardo “Mãos de
Tesoura” reteve um repasse de R$ 11 milhões.
É uma resposta a uma postura desaforada dos
gastões, que recusam entregar a gestão da folha
de pagamento ao Estado em nome da “autonomia universitária”.
Autonomia para gastança. Por lei, as universidades poderiam utilizar 2.098 cargos em
comissão. Quando Richa abriu o olho sonolento, já existiam 3.290 felizes e bem pagos
comissionados pendurados nas sete universidades estaduais.
Richa, tardiamente, mandou exonerar mais
de mil gratificados. A Unioeste cortou 98 cargos
em dezembro último, e até onde se sabe, a universidade não parou pela falta deles. Será que
o sonolento vencerá o duelo com os marajás?
É cena para os próximos capítulos.

Na teatral sessão de ontem do TSE, Gilmar
Mendes mencionou duas vezes a tese do
cascavelense Luiz Fernando Pereira,
para embasar posição contrária a cassação
da chapa Dilma/Temer. E ainda disse que o
voto do decano Celso de Mello em eventual
repique no STF, também será embasado
nos argumentos jurídicos do filho do Mário
Pereira, expostos no verso desta edição.

Falou & disse
“Infelizmente não é minha”
(Beto Richa,
sobre a Ferrari atribuída a ele
nas redes sociais)

Mamadeira do Beto
“Faço parte sim da bancada do governo desde
o começo do ano. Pra mim não interessa se a
vaquinha é branca, preta ou malhada, o que
importa é o leite. E para nós leite é recurso e
não interessa quem seja o governador”
(Deputado Marcio Pauliki, explicando
porque aderiu ao governo Beto Richa,)

Pitocas

Luzes ao norte
O território Norte, lançado este
mês pelo Paço, será laboratório da
Smart City, a cidade inteligente. Os
1.500 pontos de iluminação pública
da região serão providos de lâmpadas de LED capazes de aumentar ou
diminuir a intensidade de luz conforme o horário de uso.
O Paço pretende obter know how
com o experimento para em seguida elaborar uma parceria público
privada e estender o programa
para todo o município.
Por falar em PPP, o empresário
Paulo Sciarra topa investir em
uma parceria com o poder público
para operar o Mercado Municipal.
Ele tem, inclusive, uma sugestão de
área na rua Manaus.

Ele falou
“Não há plano B para o clima,
porque não existe planeta B. Todos partilhamos a mesma responsabilidade: tornar o nosso
planeta grande outra vez”
(Emanuel Macron,
presidente francês, parodiando
a frase mais usada por Donald
Trump na campanha eleitoral)

Agenda

Em longa entrevista a um portal
“mortadela”, o procurador Celso Três, de ruidosa atuação em
Cascavel, faz duras críticas a Lava
Jato e ao tucanato em geral.
O editor do portal afirma que
a carreira de Três declinou e o
procurador foi para a geladeira
após denunciar FHC e influentes
grupos de mídia no escândalo do
Banestado.
“Capital do Oeste” será nome
oficial para designar Cascavel. O
projeto de lei é de autoria do deputado Marcio Pacheco.
As empresas de shopping centers BRMalls e Aliansce estão em
conversas para a fusão dos negócios, com discussões que avançaram nas últimas semanas, informou o jornal Valor.
As duas companhias, juntas,
criariam o maior grupo do setor
no país, com mais de duas vezes o

Só rindo
- Moço, tem cartão do Dia dos Namorados escrito “você é meu único amor”?
- Tem sim
- Então eu vou comprar seis.

Definido o time do Conexão
Acic. Um dos palestrantes será o
consagrado pianista João Carlos Martins.
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tamanho da segunda colocada. A
BRMalls é majoritária no Catuaí
Cascavel.
O imóvel do antigo Hospital
Santa Catarina está mais perto
do agropecuarista Renato Festugato Neto.
Consultada pela Justiça sobre
convênio firmado entre o SUS e
a empresa de Rogério Lunardelli, a 10ª Regional da Saúde
respondeu negativamente, fator
que beneficia Festugato nos autos.
Errata: “Uma correção, na
edição do Pitoco de 06/06: 100
alqueires x 3.000 sacas de soja
seriam 300.000 sacas. 300.000
x R$ 59, cotação de hoje, R$ 17,7
milhões. Bem longe dos 165 milhões publicados. Então, não é
tanto dinheiro assim para os cofres de três municípios. Abraços.”
(Ademar Tozo. Outros três
assinantes apontaram o erro, aos
quais agradecemos a contribuição: Luiz Frare, Edson Vasconcelos e Celso Tissiane.

Uma pergunta
Folha de São Paulo - O senhor
argumenta, em parecer solicitado
pela defesa do presidente Temer,
que o TSE não poderia aceitar o
acréscimo de fatos novos ao processo original. Pode explicar melhor?
Luiz Fernando Casagrande Pereira - A Constituição não
admite esses fatos novos. O prazo
para apresentar fatos e impugnar o
resultado eleitoral é de até 15 dias
depois da diplomação. A estabilidade da democracia depende da
estabilidade dos mandatos. Por isso
há prazos exíguos para ações de cassação. Aqui, foi proposta contra a
chapa Dilma-Temer uma ação com
material inicialmente inexpressivo.
Depois, houve uma ampliação do
processo, com a inclusão de fatos revelados dois anos depois. Essa metamorfose não é admitida porque
representa uma ação fora do prazo.

The end
“Com o passar dos vinhos, os
anos ficam melhores”.
(Contribuição do assinante
Geraldo Poletto)

